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1.

Najstarsze insygnia koronne polsltie, od Kazimierza Odno-

wiciela i Bolesawa Szczodrego w przechowaniu skarbca

katedralnego w Krakowie ^

Kiedy po zgonie biskupa Baldwina, na stolicy katedral-

nej krakowskiej zasiad biskup Maurus, spisano na zlecenie

nowego pasterza, zaraz w r. 1110, inwentarz rzeczy, przecho-

1 Okrelenia: skarbiec koronny, archiwum koronne, których

pospolicie uywamy w pracy niniejszej, wymagaj, dla usunicia niepo-

rozumie, stosownego objanienia. Wyraz: i-koronny* znaczy tyle co:

»pastwowy«, i odpowiada ustalonemu w póniejszych czasach sowni-

ctwu, które nazw >Korony« okrelao pastwo polskie. Otó zaznaczy

trzeba, e skarbiec i archiwum na dugiej bardzo przestrzeni przedjagiel-

loskiej doby nie byy instytucyami pastwowemi w cisem tego sowa
znaczeniu, jeno instytucyami monarszemi. Z tego zatem punktu widzenia

okrelnik 3>koronny« nie nadawaby si do uycia, kiedy mowa o nich

w owym czasie; naleaoby je tu zatem okreli raczej jako skarbiec

i archiwum ksice czy królewskie. Dopiero w ostatnich kilkudziesiciu

latach tego okresu zaczynaj w nie wsika coraz bardziej elementy

instytucyi pastwowej czyli »koronnej«. Gdyby chcie wszystkie te fazy

rozwojowe uwzgldni cile w sownictwie samem, naleaoby mówi
po kolei o skarbcu i archiwum ksicych, królewskich, a pod koniec

moe i o koronnych (pastwowych). atwo jednak dostrzec, jakie std

nasunyby si trudnoci techniczne w uyciu nomenklatury, za pomoc
której bardzo czsto oznacza trzeba stosunki z caego okresu przedja-

gielloskiego. Nasuwa si wobec tego potrzeba okrelnika, który za po-

moc jednego wyrazu oznaczyby te instytucye na caej przestrzeni

owego czasu. Majc do wyboru midzy kilku (trzema powyej przyto-

1*
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wanych w skarbcu tamtejszej katedry ^ W licznym szeregu

pozycyj, jakie tu wymieniono, trzy przedewszystkiem zwracaj

szczególn uwag na siebie: dwie, bezporednio zczone ze

sob: corona aurea, duo corone argentee pendentes; i trze-

cia, przegrodzona od nich kilkunastu innemi: vexillum auro

paratum.

Co do wymienionych tu »coronae«, powszechnem do nie-

dawna byo zapatrywanie, e s" to korony królewskie; i to

tak, e jedna z nich, zJota, to korona, suca do koronacyi

króla, zarazem waciwy, zewntrzny symbol jego wadzy,

dwie inne za, srebrne, to t. z. korony pomocnicze, bd to

samemu królowi suce, bd takie, któremi koronowano kró-

low 2. Dopiero w ostatnich czasach Wojciechowski wypowle-

czonymi), skonilimy si do uycia wyrazu »koronny«; najpierw dla

tego, e w póniejszych czasach nazwa ta utara si powszechnie na

oznaczenie tych instytucyj, a powtóre dla tego, e skarbiec i archiwum

z doby przedjagielloskiej s wanie zawizkiem, niejako wczeniejszym

ksztatem rozwojowym póniejszego skarbca i archiwum koronnego w ci-

sJem tego sowa znaczeniu. Z temi zastrzeeniami naley ocenia myl
uywanego tu okrelenia »koronny«. Gdzie zreszt, ze wzgldu na po-

szczególne stadya rozwojowe przedjagielloskiej doby, okazao si rze-

cz moliw uy sownictwa cilejszego, oznaczamy skarbiec i archi-

wum, w miar okolicznoci, nazwami: »ksicy«, »królewski«, »mo-

narszy* i t. p.

1 Mon. Pol. I. 377. Wbrew wyranemu okreleniu chronologi-

cznemu, umieszczonemu w tym zabytku (1110), Wojciechowski, Ko.
kat. w Krak. 158 opatruje go dwukrotnie dat 1112 r. Do tej poprawki

nie ma wystarczajcej podstawy; nie mona mianowicie odnie wzmian-

ki o roku 1110 do wspomnianego na czele inwentarza, samego tylko

wypadku zejcia Baldwina, przesuwajc równoczenie fakt spisania go

na czas o dwa lata póniejszy. Zgodne wiadomoci najstarszych roczni-

ków, poczynajc od kapitulnego, Mon. Pol. II. 797, zapisuj mier
Baldwina, a nawet objcie katedry krakowskiej przez Maura pod r. 1109^

inwentarz za stwierdza sam o sobie wyranie, e do spisania jego do-

szo zaraz przy objciu rzdów przez nowego biskupa, czemu cakiem

dokadnie odpowiada data 1110.

* Ostatnio przyjmuje tak Kopera, Dzieje skarb, koron. 14 n. To
samo zdanie wypowiada te w najnowszych czasach Kutrzeba, Zró-
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dzia twierdzenie, e wszystkie te trzy korony, to »oczywicie

nie korony królewskie, jak bdnie mniemano «, jeno wieczniki

pajkowe (niem. Kronleuchter) '. Stwierdzimy tu zaraz, e
autorowi nie chodzio na pewno o zaprzeczenie samego faktu,

jakoby w skarbcu katedralnym krakowskim miecia si w tym

czasie korona królewska; gdzieindziej bowiem przyjmuje sam,

e zoy j tu jeszcze Wodzisaw Herman 2. Poprawka jego

zmierza zatem widocznie tylko do ustalenia cisej wyka-

dni samego ustpu ródowego: chodzi mu sn o zazna-

czenie, e, jakkolwiek w skarbcu katedralnym przechowy-

wana si ju podówczas korona królewska, to przecie poda-

nej tu pozycyi inwentarza nie mona odnie do niej, jeno do

innych, zgoa odmiemiych przedmiotów. Nie objani przytem

Wojciechowski, na czem to spostrzeenie swoje opiera; ponie-

wa jednak przedstawi je jako rzecz, która niejako rzuca si

w oczy, i rozumie si winna sama przez si (»oczywicie«),

wic nie popenimy moe bdu, przyjmujc, e skoni go do

tego okrelnik »pendentes«, przydany koronom w inwentarzu;

stwierdziwszy, e chodzi tu o »wiszce « czy »zwieszajce

si« lub » zawieszone* przedmioty, uzna sn autor, e nie

mona ich poczyta za waciwe korony królewskie, jeno za

inn rzecz — w tym wypadku za wieczniki wiszce (pajki),

do którego to pojcia okrelnik »pendentes« atwo da si do-

stosowa.

Na poparcie takiego zapatrywania dadz si nawet przy-

toczy pewne wskazówki z ówczesnej praktyki jzykowej na

Zachodzie: od czasu do czasu uywa si tu wyrazu »corona«

na oznaczenie wiecznika, posiadajcego ksztat koUsty ^. Trzeba

jednak zaraz doda, e jest to jedno z licznych znacze prz-

da cerem, koron., odb. 36, nie zajwszy stanowiska wobec wyraonego

tymczasem odmiennego zapatrywania Wojciechowskiego, por. str. 4 n.

1 Wojciechowski, Ko. katedr, w Krak. 158.

» Ibid. 207.

» Candelabrum in modum coronae ac circuh. Du Cange, Glos-

sar. wyd. Favre II. 575.
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nonych, jakie wyraz »corona«, ze wzgldu na pierwotn swoj
tre, w owych czasach przybiera. Wiadomo, e zrazu »co-

rona« znaczya wieniec; w poredniem zastosowaniu sowo to

dao si zatem uy na okrelenie jakichkolwiek innych przed-

miotów ksztatu okrgego czy koUstego. Sama ju »korona«

królewska jest jednem z tego rodzaju okrele przenonych,

a poza ni redniowieczne sownictwo aciskie wykazuje jeszcze

bogaty szereg innych poj, które tym samym, przenonym sposo-

bem, oznaczano niejednokrotnie wyrazem »corona«. »Corona«, to

najpierw— w czstem uyciu tych czasów — tonsura kleryków, a

poza tern nimbus witych; »corona oblationis«, to tyle, co panis

oblationis, ze wzgldu na kolisty ksztat opatka; z tych samych

przyczyn »corona« znaczy moe: pienidz, renic, ozdoby

i nakrycia okrge, noszone na gowach mczyzn czy nie-

wiast, to cz wityni przy chórze, dla tego, e posiada

ona tu ksztat kolisty; take otoczenie, orszak, okalajcy pe-

wn osob, znowu w postaci koa, otrzyma moe t nazw;

std tego rodzaju wyraenia, jak: corona ducum et comitum^

Jedno z tych licznych, przenonych znacze, jakie przy-

bra moe wyraz »corona« — to zatem take: wiecznik,

o ile jest ksztatu okrgego czy kolistego. Ale sama moh-
wo takiej wykadni zgoa jeszcze nie przesdza o konie-

cznoci jej zastosowania w niniejszym wypadku. Naleaoby wy-

kaza osobno, e s jakie szczególne powody, za ni prze-

mawiajce;' gdy pospohte, w owym czasie powszechnie ju
utarte, cho zrazu take tylko przenone znaczenie tego wy-

razu, to korona sensu stricto, jako symbol wadzy i dostoje-

stwa panujcych; wszystkie za inne znaczenia, to rzeczy —
ostatecznie — bardziej wyjtkowe, nieprawidowe, które w da-

1 Du Cange, Glossar., wyd. Favre II. 572—575. e i w Polsce wy-

raz corona uywany bywa w tego rodzaju znaczeniach przenonych,

dowodzi n. p. zapiska z r. 1373, wedug której krakowskiej mieszczce-

wdowie Agacie Troperowej dostaje si w spadku midzy innemi: corona

argentea valoris 10 marc. fsn ozdoba gowy), Krzyanowski, Najst.

ksigi awn. nr. 845.
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nym wypadku domagayby si osobnego uzasadnienia. Otó
trzeba tu stwierdzi zaraz, e za wykadni Wojciechowskie-

go nic nie przemawia, nie wyjmujc tu nawet okrelnika: pen-

dentes, którego znaczenie rozpatrzymy niej ^ ; ale, co wiksza,

sprzeciwiaj si jej inne, powane wzgldy rzeczowe.

Zwrócimy tu najpierw uwag na inn, blisz pozycy
inwentarza: candelabra X argentea. Posiadaa tedy katedra

10 srebrnych wieczników, o których nie przepomniano w in-

wentarzu; i jeli nawet przyj, e to zwyke wieczniki sto-

jce, róne od wiszcych pajków, naleaoby przecie ocze-

kiwa, e obok pozycyi, która je wymienia, znajdzie si w bez-

poredniem ssiedztwie, ze wzgldu na pokrewne przeznacze-

nie, pozycya o wiecznikach pajkowych, wyrazem »coronae«

rzekomo okrelonych. Tymczasem obie pozycye przedzielone

s dwiema iimemi, dotyczcemi przedmiotów o zgoa innem

przeznaczeniu: kadzielnic (thuribula) i ampuek kocielnych

(urcei). Sam ju tedy niniejszy moment formalny zachwiewa

w pewnej mierze zasadno wykadni Wojciechowskiego.

Ale idzie tu o rzecz inn, waniejsz jeszcze. Jeeli

przyj, e »coronae« inwentarza, to wieczniki pajkowe, to

trzeba bdzie, ze wzgldu na uyte tame okrelenia: aurea,

argenteae, stwierdzi zarazem, e dwa z tych wieczników

wyrobione byy cae z szczerego srebra, a jeden nawet by
szczerozoty; e zatem nie chodzi tu o wieczniki posrebrzane

tylko lub zocone, czy jak zewntrzn tylko powok srebr-

n lub zot opatrzone, biwentarz jest pod tym wzgldem

bardzo cisy i dokadny: wyrónia on, przy kadej nada-

rzonej sposobnoci, za pomoc odpowiednich okrele, przed-

mioty w caoci ze zota lub srebra wykonane,
od innych, posrebrzanych czy zoconych. Pierwsze

okrela wyrazami: aureus lub argenteus, jak wanie take

omawiane tu »coronae«; na oznaczenie drugich su mu okre-

lenia: auro lub argento tectus, argento clausus, lub deaura-

1 Por. str. 10.
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ratusz Otó, o ile atwo bdzie zrozumie, e — dla jakich-

kolwiek przyczyn, których rozpatrzenie odkadamy na dalsze

miejsce — w skarbcu katedralnym krakowskim zoone by
mogy w tym czasie trzy korony królewskie, dwie srebrne

i jedna zota, o tyle niezmiernie trudno byoby uzasadni po-

gld, e katedra tamtejsza posiadaa trzy wieczniki pajko-

we, poród nich nie tylko dwa, cae ze srebra, ale nawet je-

den szczerozoty. Przy jakiem takiem celowem przeznaczeniu

takich wieczników do podniesienia okazaoci wityni trze-

baby na nie zuy tak znaczn ilo tych drogich kruszców,

e wydatek taki staje od razu w wietle nieprawdopodobie-

stwa. Jest on tem mniej prawdopodobny, e wiecznik, nawet

jako przedmiot kocielny, poza zwyczajn swoj funkcy

(owietlenie) nie spenia jakiej innej, szczególnie doniosej

funkcyi obrzdowej czy symbohcznej, jak j speniay n. p.

kielich czy monstrancya, przechowujce ciao i krew Zbawi-

ciela; e wic nie byo adnych powodów osobnych, eby na

sprawienie takiego wysoce zbytkownego przedmiotu ponosi

olbrzymi, jak na ów czas, wydatek.

Nie od rzeczy bdzie tu zestawi cakowity wykaz przed-

miotów szczerozotych, jak je podaje inwentarz z 1110 roku.

Znajdziemy tu wszystkiego: 6 kieUchów zotych, 1 tac (ta-

bula) zot i 3 krzye zote. Nawet zoconych czy zotem po-

wleczonych lub ozdobami ze zota opatrzonych przedmiotów

nie wiele da si tu odszuka: 8 ornatów z zocistymi fren-

zlami (casulae cum aurifrasiis), 12 kielichów zoconych, 1 ka-

dzielnica z miedzi, wyzacana, i 2 plenaria (ksigi hturgiczne),

»auro tecta«. Wszystko inne, to wyroby ze srebra lub cza-

sem innych, poledniejszych jeszcze materyaów, nieraz tylko

jeszcze posrebrzane. Do tego stosunkowego ubóstwa ówcze-

1 Por.: XII calices deaurati (przeciwstawione 6 kielichom de auro),

I thuribulum de cupro deauratum (przeciwstawione 5 kadzielnicom >ar-

gentea«), plenaria II auro tecta, III argento tecta, scriniola IIII argento

tecta, III cornua argento clausa. Mon. Pol. I. 377.
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snego skarbca katedralnego zgoa ju nie przystaj wieczniki

pajkowe ze srebra, a có dopiero wiecznik szczerozoty.

Zajrzyjmy zreszt do krajów ssiednich, kultur star-

szych, zasobami bogatszych, eby drog porówna analogi-

cznych owietli rozpatrywan tu hypotez. Nie umielibymy

tu wskaza adnej katedry czy klasztoru, chociaby sign
nawet do najznamienitszych, któreby okoo tego czasu po-

szczyci si mogy posiadaniem szczerozotego wiecznika pa-

jkowego. I to mimo e zreszt nie brak tu wieczników, nie-

raz okazaych, prawdziwych zarazem dzie sztuki. Zwrócimy

zwaszcza uwag na trzy najprzedniejsze okazy tego rodzaju

w ówczesnych Niemczech. Jeden, to wiecznik pajkowy ko-

cioa Maryackiego w Akwizgranie, dar Fryderyka Rudobro-

dego z r. 1152 albo 1165, prawdziwe arcydzieo kunsztu zo-

tniczego, imponujce zarazem samymi rozmiarami. A jednak

w zoonej budowie tego wiecznika nie ma ani jednej czci
skadowej z szczerego zota, s tylko obfite zocenia: zoco-

nych jest 16 tablic miedzianych, zocone s wieyczki, wy-

robione z drzewa dbowego, na pozacanem tle wypisane s
pewne wiersze, w acuchu, na którym zawieszony jest wie-

cznik, ogniwa elazne od czasu do czasu przeplatane s zoco-

nemi gakami ^ Wsj^óczesne mniej wicej dwa inne pajki,

jedyne w Niemczech, które pod wzgldem okazaoci i war-

toci artystycznej zbliaj si do poprzedniego, wiecznik bi-

skupa Hezylona w katedrze hildesheimskiej i opata Hertwiga

w opactwie komburskiem, wykonane s przewanie w kutem

elazie i poprzestaj na zastosowaniu bogatej pohchromii ^

Takie oto zatem najprzedniejsze okazy wieczników pajko-

wych dadz si stwierdzi w wspóczesnych Niemczech: a s
poród nich cesarskie dary, i dziea, na których doskonao
wysili si cay artyzm ówczesny; nikomu jednak nie przy-

szo na myl stwarza wieczników szczerozotych. Nie po-

* Opis i rycina z reprodukcy wiecznika u Bocka, Karls d. Gr.

Pfalzkapelle I. 116—127.

2 Ibid. I. 132. 428. 429.
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penimy pewno bdu, wykluczajc taki pomys take i co do

katedry krakowskiej.

W zwizku z tem zaj si musimy jeszcze okrelnikiem

»pendentes«, który przy wykadni rozpatrywanego tu ustpu
inwentarza nasuwa dotychczasowym badaczom najwiksze

trudnoci; i, jak z jednej strony, skoni sn Wojciechow-

skiego do sformuowania tezy o wiecznikach pajkowych,

tak znowu innego badacza, Koper, naprowadzi na domys,

e chodzi tu wprawdzie o rzeczywiste korony, ale takie, które

w chwili spisania inwentarza byy ju przedmiotem, ofiarowa-

nym przez wadców na uytek i ozdob katedry, i które

skutkiem tego zawieszone zostay jako wota na otarzu^. Za-

znaczmy, e gdyby nawet wyraz ten poj tu w najpospo-

litszem jego znaczeniu, nie nasunie si konieczno uznania

którejkolwiek z obu tych wykadni jako trafnej. Naley tylko

przN^, e byy to rzeczywiste korony, dla jakiclikolwiek przy-

czyn, chociaby technicznej natury, zawieszone w przybytku

skarbca. Bd to w tym wypadku naprawd » korony wisz-

ce « zatem nie wieczniki, ani te niekoniecznie korony, zawie-

szone nad otarzem jako wota kocielne. Pozatem jest tu

moliwe inne jeszcze tómaczenie tego okrelnika. »Pendeo«,

prócz »zwisa «, »wisie «, znaczy te przenonie, i to w naj-

czstszem uyciu: »by zawisym, zalenym, poddanym* ^.

W zwizku z tem zwrócimy uwag, i w omawianej pozycyi

inwentarza wyraz »pendentes« umieszczony jest tylko przy

»corone argentee«, i e nie ma koniecznoci odniesienia go

take do pozycyi: »corona aurea«. Z takiego zestawienia rzeczy

wypynie, e owe dwie korony srebrne mogy tu

by okrelone wyranie jako korony zawise,
czyli innemi sowy: przydatkowe, lub, jak si je

* Kopera, T. z. korona Boi. Chr. 36. Teza Kopery nie da si

znowu utrzyma ze wzgldów rzeczowych, por. niej... str. 23 n.

* Wybór przykadów ródowych por. u K 1 o t z a. Lat. Hdwtbuch

II. 712.
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dzi oznacza : pomocnicze, oczywicie w stosunku

do korony zotej jako gównej. Okrelnik zgodzi si

w kadym razie z pojciem korony w znaczeniu waciwem,
i nie bdzie znowu najmniejszego powodu, eby dla naley-

tego wyrozumienia go, ucieka si do hypotez Wojciechow-

skiego lub Kopery.

S tedy, w pocztkach XII stulecia, zoone w skarbcu

katedralnym krakowskim trzy korony, które, cokolwiek mie-

libymy sdzi o ich przeznaczeniu w tym wanie cza-

sie, uzna trzeba bdzie w kadym razie za przedmioty,

pierwotnie celom wieckim suce, t. j. za insygnia, uy-

wane przy koronacyi oraz do innych uroczystoci, przez wad-

c samego lub pewnych czonków jego rodziny, t. j. ma-
onk królewsk; nie potrzeba dodawa osobno, e mog to

by tylko insygnia koronne polskie. Na pierwsze miejsce wy-

suwa si tu oczywicie znaczeniem korona zota, waciwe
godo królewskoci. e nie mona tu myle o koronie, któr

koronowali si Bolesaw Chrobry i Mieszko II, jest rzecz nie-

wtpliw. Wiarogodne, wspóczesne przekazy, cho co do pe-

wnych szczegóów róne, stwierdzaj jednozgodnie, e dostaa

si ona do Niemiec, oddana r. 1031 cesarzowi Konradowi

nS czy to przez Ryks, czy te przez Bezpryma^, i nie ma
wiadomoci, eby stamtd do Polski wrócia. Co wiksza, nie

Sprostowa odpowiednio przypadkow omyJk u Wojcie-

chowskiego, Ko. katedr, w Krak. 207, który pod tym rokiem mó-

wi o. oddaniu korony Henrykowi III.

2 Rocz. Hildesh. pod 1031 zapisuje, e Bezprym imperatori coro-

nam cum aliis regalibus... transmisit, Mon. Pol. II. 766; Mnich Brun-

willerski znowu podaje, e kiedy Ryksa 1031 zbiega do Niemiec, ce-

sarz Konrad accepit... ab ipsa duarum ipsius regisue sui coniugis coro-

narum insignia, Ibid. I. 346. Móg jeden z tych autorów mie bdn
wiadomo co do osoby, za której porednictwem korona polska dostaa

si do Niemiec; ale sam fakt jej oddania jest zgodnie i niewtpliwie

powiadczony przez obu. Nowsza nauka przyjmuje, e koron odda

Bezprym, por. ostatnio Wojciechowski, Ko. katedr, w Krak. 207

i Tego. Szkice hist. XI w. 205.
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ma nawet prawdopodobiestwa, eby wróci moga, eby j
n, p. wybierajcemu si r. 1038 do Polski Kazimierzowi Od-

nowicielowi zwróci.! Konrad II. Powrót Kazimierza dokona

si, jak wiadomo, za zgod, nawet za poparciem Konrada:

zrodziy t pomoc cesarza zarówno wzgld na pokrewiestwo

z Ryks, jako te przedewszystkiem polityczna myl, eby
przez odbudowanie skoatanej Polski pooy tam rosncemu

znaczeniu Czech na terenie Sowiaszczyzny zachodniej. Ale

poza ten cel najbliszy nie moga siga dalej polityka pol-

ska Konrada, nie moga zwaszcza mie na widoku odnowie-

nia królestwa polskiego, które zarazem byoby musiao poci-

gn za sob uniezalenienie Polski wobec Niemiec. Mmo
wic yczliwe poparcie Konrada, nie mona przyj ani na

chwil, eby cesarz zwróci Kazimierzowi koron; przez taki

zwrot bowiem upowaniaby go niejako do wznowienia kró-

lewskoci. Zatrat korony Chrobrego — dla Polski — trzeba

wobec, tego przyj jako rzecz pewn ^ Poniewa za midzy
jej zatrat a wzmiank o koronie, zawart w inwentarzu z 1110,

odbya si zreszt jeszcze tylko jedna koronacya w Polsce,

t. j. Bolesawa Szczodrego (1076), przeto rzecz oczywista, e
przechowana w skarbcu katedralnym w pocztkach XII stu-

lecia korona moe by tylko t now koron, któr koro-

nowa si Szczodry.

Poza tym jednym, niewtpliwym, i drugim, najprawdo-

podobniejszym szczegóem, e ksztat owej korony by czte-

ropromienny, t. z. i z obrczy jej wychodziy cztery, w ró-

wnym od siebie odstpie rozmieszczone lilie 2, nic zreszt do-

* Niektórzy badacze (niemieccy) przyjmuj, e zachowana w Niem-

czech, suya póniej, a do rozwizania pastwa niemieckiego r. 1806,

do koronacyi tamtejszych cesarzów, i e skutkiem tego, razem z inne-

mi insygniami pastwa niemieckiego, przechowana jest po dzi dzie

w Burgu wiedeskim; por. Kopera, T. z. korona Boi. Chr. 62.

^ Blisze uzasadnienie tego szczegóu zob. pod koniec niniejszego

rozdziau, nadto, w zwizku z innemi zagadnieniami, w innej naszej

pracy, przygotowanej do druku.
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kadniejszego nie da si o niej stwierdzi. Podobnie na ogól-

nikowych tylko przypuszczeniach trzeba bdzie poprzesta,

o ile chodzi o blisze szczegóy, dotyczce obu koron sre-

brnych. Okrehiik inwentarza: »pendentes«, wskazywa moe,
jak zaznaczylimy poprzednio, e s to t. z. korony pomo-
cnicze, a take sam poledniejszy materya, z którego je wyko-

nano, przemawia za tem przypuszczeniem. Nazwa koron pomo-

cniczych obejmuje na ogó wszelakie korony, istniejce obok—
i oprócz — korony waciwej, gównej (koronacyjnej), zatem

zarówno korony pomocnicze w znaczeniu cilejszem, uywane
przez samego wadc zamiast korony waciwej, zwykle przy

podrzdniejszych uroczystociach, jako te i te, które suyy
do koronacyi ma-onek królewskich. W naszym wypadku
funkcye obu koron srebrnych nie dadz si okreli z ca
cisoci; moe rozdzielaj si one w ten sposób, e jedna

bya koron królowej, a druga koron pomocnicz królewsk

w znaczeniu cilejszem. Przyczem mona te przyj, e,
jak korona zota, tak te i obie srebrne pochodz dopiero

z czasów Bolesawa Szczodrego. Nie mamy adnych wskazó-

wek, eby za Chrobrego i Mieszka II istniaa ju korona za-

stpcza; gdyby za nawet przyj takie przypuszczenie, to nie-

wiadomo znowu, czy przetrwaa wypadki z r. 1031 i lat naj-

bhszych potem. Co si za tyczy dawniejszej korony królo-

wej, jaka niewtpliwie istniaa za obu tych pierwszych kró-

lów, to zostaa ona, wedug wyranej wiadomoci jednego ze

róde niemieckich, uwiziona r. 1031, wraz z koron królew-

sk, do Niemiec^. Dla maonki Szczodrego trzeba byo tedy

sprawi now koron, która teraz, razem z dyademem same-

go króla, znalaza si w skarbcu katedralnym.

Trzeci, bliej nas tu zajmujc pozycy inwentarza

z 1110: vexillum auro paratum odniesiono ostatnio równie

» Mnich Brunwill., Mon. Pol. I. 343. Cytat por, str. 11 przyp. 2.

e korona ta nie wrócia do Polski, wykazuje take Kopera, T. z.

kor. Boi. Chrobr. 32.
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do jednego z insygniów koronnych, a mianowicie do wóczni
w. Maurycego ^ ]\Iniemam, e zupenie zasadnie. Mamy
wyrane i najpowaniejsze wiadectwo Galla, stwierdzajce,

e jeszcze r. 1000, w czasie zjazdu gnienieskiego, Otton El

darowa Chrobremu gwod z krzya Chrystusowego oraz

wóczni w. Maurycego^, lub, eby si wyrazi dokadniej, ko-

pi tej wóczni, która w pierwotworze naleaa do królów nie-

mieckich jako jedno z ich wasnych insygniów koronacyjnych.

Jak za niej zobaczymy, przechowanie tej wóczni w skarbcu

katedrahiym krakowskim powiadczone jest wyranie w po-

cztkach drugiej poowy Xin w. ^, a wiadomo te, e przez

wszystkie stulecia nastpne, a po dzie dzisiejszy, klejnot ten

utrzyma si w posiadaniu tego skarbca. Ju przez to samo,

fakt jego obecnoci w tem samem miejscu w pocztkach w.

XII, jako te tosamo z wymienionem w inwentarzu: vexil-

lum staj si prawdopodobne.

Przypuszczenie, jakoby inwentarz mia na myh nie

wóczni, ale zwyk chorgiew kocieln^, nieatwo daoby

si utrzyma. Chorgwie, jak zawsze, tak i wówczas oczywi-

cie, odgryway wan rol w liturgii i ceremoniale kociel-

nym, uywane przy obchodach procesyjnych; te jednak prze-

chowywane byy, jak dzi, w kociele samym, nie w skarb-

cach kocielnych ^ Gdyby za prz^-j, e chodzi tu o chor-

1 Kopera, T. z. korona Boi. Chrobr. 34; Tene, Dzieje skarb,

koron. 15. Tame dawniejsza literatura, dotyczca wóczni.

2 Et pro vexillo triumphali clavuin ei de cruce Domini cum lan-

cea Sancti Mauricii dono dedit. Mon. Pol. I. 401.

3 Por. str. 18.

* Jak zdaje si przyjmowa Wojciechowski, Ko. katedr,

w Krak. 157, który, zestawiajc (w przekadzie polskim) pozycye in-

wentarza, wymienia tu po krotce »chorgiew<i;, bez zaznaczenia jej sto-

sunku, raczej tosamoci z wóczni w. Maurycego.

5 Por. trafne okrelenie D u Gang e'a, Glossar. wyd. Favre VIII.

300: vexilla ecclesiarum, quae in publicis stationibus seu processionibus

eileruntur, iisque peractis in ipsis aedibus sacris appendi vel erigi

solent.
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giew, umieszczon w wityni samej, to znowu trudno by-

oby wytómaczy, dla czego inwentarz wymieni tylko t je-

dn, nie za inne take, które niewtpliwie istnie jeszcze

musiay. Przypomnie nadto trzeba, e poza zwykem swo-

jem przeznaczeniem chorgwie nie speniay w kociele oso-

bnych jakich funkcyj szczególnego znaczenia, n. p. jako symbol

przekazania wadzy nowo konsekrowanemu biskupowi, czy na

ogó, jako przedmiot, uywany przy iimych, bardziej uroczy-

stych ceremoniach. Gdyby je speniay w istocie, daoby si
wytómaczy, e dla takich wanie celów sporzdzano —
oprócz zwykych — jakie szczególnie kosztowne czy wy-

wytworne okazy chorgwi, i e okazy takie, dla uycia
w owych wyjtkowych wypadkach, przechowywano w skarbcu

katedralnym. A tutaj mamy wanie do czynienia z okazem,

którego wyjtkowo rzuca si w oczy: chorgiew jest zotem

przetkana, i ona jedna tylko wymieniona tu jako ska-

dnik skarbca katedralnego. Sam ju ten wzgld naprowa-

dza na domys, e chodzi tu — w zasadzie — o przedmiot

uytku odmiennego, a mianowicie, e moe to by take

przedmiot znaczenia wieckiego, pastwowego.

Wiadomo, jak doniose znaczenie przedstawiaa w dzie-

dzinie stosunków wieckich chorgiew w wiekaeh rednich.-

Ona jest równorzdnym niejako, obok korony, symbolem wa-
dzy panujcego, u tych za wadców, którzy korony nie posia-

dali (ksit i t. d.), staje si wadzy tej symbolem waciwie
jedynym. Std ówczesne wizerunki panujcych, koronowanych

i niekoronowanych, niewyczajc ksit polskich, przedsta-

wiaj ich pospolicie z chorgwi w rku; std wielkie lenna

na Zachodzie nadawane byy przez wrczenie chorgwi (Fah-

nenlehen); std utrata chorgwi poczytywana bya wprost za

utrat panowania ^. A chorgiew w owych czasach, to rze-

1 Szereg szczegóów, tutaj nalecych, w odniesieniu do wJóczni,

która — jak zaraz zobaczymy — jest w stosunkach ówczesnych równo-

znaczna z chorgwi, zestawiony pouczajco u Kopery, T. z. korona

Boi, Chrobr. 14—17.
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czowo i terminologicznie to samo, co wócznia. Wócznia ry-

cerska, podobnie jak chorgiew kocielna, posiada ten sam
szkielet, t. j. sztab pionow, z przytwierdzonym u góry po-

przecznym drkiem, na którym zawieszano matery odpo-

wiednio przetkan^; przyozdobiona w ten sposób wócznia

otrzymywaa nazw chorg\\a (vexillum) ^. Sam nawet wó-
czni w. Maurycego w innych kopiach, jakie wspóczenie roz-

dzielano innym panujcym, n. p. wóczni, dan przez Karola

W. Adelstanowi, królowi angielskiemu, nazywano wprost: ve-

xillum S. Mauritii^. Moga tedy snadno i polska wócznia w.
Maurycego otrzyma w inwentarzu z 1110 okrelenie: vexil-

lum (auro paratum); i nie ma w tem chyba przypadku, jeeli

Gall, mówic w przytoczonym poprzednio ustpie o darowi-

nie Ottona m, uywa tu zwrotu: pro vexillo triumphali...

lancea(m) Sancti Mauricii dono dedit*.

"Wedug Galla obok wóczni przedmiotem darowizny

Ottona, ofiarowanej Chrobremu, by take gwod z krzy-
a Chrystusowego (clavum... de cruce Domini... dedit).

Zarówno w samym fakcie obdarowania, jako te w odnosz-

cym si do przekazie kronikarskim, nie moemy si dziwi

owemu cisemu poczeniu obu tych przedmiotów; wystpuje
' ono take przy innych sposobnociach w ówczesnym wiecie

zachodnim. Papie Grzegorz IX w jednym z listów swych

stwierdza, e oryginalna (cesarska) wócznia w. Maurycego,

to ta sama, któr przekuto bok wiszcego Zbawiciela, a do-

daje przytem, e jako insygnia przed cesarzem niemieckim

noszone s, prócz owej wóczni, nadto: crux, ubi est Ugnum

Domini, et lancea, ubi clavus eius consistit. Podobnie przy-

toczony ju poprzednio przekaz kronikarski o insygniach, po-

1 Por. Bock, Gesch. d. liturg. Gewander des Mittelalt. III. 209.

' Signum militare, Lancea: vexillum, quod hastae seu lanceae

affigi solebat, Du Cange, Glossar., wyd. Fayre V. 20; por. Kopera,
T. z. korona Boi. Chrobr. 34.

3 Du Cange, Glossar. V. 20.

* Mon. Pol. I. 401; por. str. 14
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sanych przez Karola W. Adelstanowi angielskiemu, zestawia

w ich szeregu obok siebie: partem dominicae crucis i vexil-

lum S. Mauricii ^. O przechowaniu gwodzia w skarbcu kate-

dralnym krakowskim inwentarz z 1110 wyranie nie wspomi-

na. Nie mona przecie wtpi, e znajdowa" si on tam

w owym czasie. Bo zrazu gwod ten, jak si zdaje, wbity

by we wóczni sam, i móg w tem poczeniu trwa jeszcze

w pocztkach w. XII; sam tedy fakt przechowania wóczni,

stwierdzony w inwentarzu, przesdzaby zarazem o przecho-

waniu gwodzia. Gdyby za przyj, e by ju wtedy od

wóczni oddzielony, jak niewtpliwie póniej, w XV wzgl. XVI

w., to w kadym razie jego obecno w skarbcu katedral-

nym krakowskim nie tylko w owych czasach póniejszych, ale

nawet ju okoo poowy Xin stulecia, bdzie mona stwierdzi

wyranie 2. eby za t obecno wytómaczy rozumnie

i w sposób naturalny, trzeba bdzie przyj zarazem, e prze-

dosta si on do skarbca razem z wóczni, uno actu; nie-

zmiernie bowiem trudno byoby doszuka si jakich osobnych

— innych — przyczyn czy okohcznoci, wród których gwod,
niezalenie od wóczni samej, mógby wej w skad skarbca.

Osobno zaznaczymy jeszcze, e oddzielony gwod nabiera

znaczenia rehkwii; otó inwentarz z 1110 podaje wprawdzie,

e w skarbcu znajduj si rehkwie, ale nie wymienia adnej

z nich szczegóowo, poprzestajc na ogólnikowem zaznaczeniu,

e s one tu zoone w szeciu szkatukach. Gdyby wic na-

wet przyj, e w czasie tym gwod oddzielony by od wó-
czni, snadno bdzie mona przypuci, i móg si mieci
w jednej z tych szkatuek.

Bardzo cenne potwierdzenie dotychczasowych wywo-

dów o insygniach i przechowaniu ich w skarbcu katedralnym

krakowskim przynosi zabytek dziejopisarski z pocztków dru-

giej poowy XIII w., t. z. ywot wikszy w. Stanisawa, spi-

1 Du Cange, Glossar. wyd. Favre V. 20. 21.

* Por. Kopera, T. z. korona B oles. Chrobr. 35. Por. te niej

str. 19 i rozdz. VII. w teje czci I.

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. 2
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sany r. 1260/1. Zajmuje on si insygniami w dwu osobnych

ustpach. W jednym z nich stwierdza, jako to w swoim cza-

sie cesarz (Otton HI) da Chrobremu koron, wóczni w.
Maurycego i gwod Zbawiciela, z przydatkiem, e oto te

dary, a zwaszcza » korona, bero i wócznia a po dzi dzie

(1260/1) zoone s w skarbcu kocioa krakowskiego «: de-

ditcfue imperator Boleslao regi pro regahbus insigniis lanceam

beati Mauricii et clavum Domini; hec autem regaha insignia,

corona videhcet, sceptrum et lancea usue in hodiernum

diem in armario Cracoviensis ecclesie... iacent recondita ^

W imiem za miejscu jeszcze raz powtarza, e wszystkie

insygnia królewskie, poród których wylicza znowu z osobna:

koron, bero i wóczni, a do tego czasu znajduj si w skarb-

cu tego kocioa: omnia insignia regaha, coronam videhcet,

sceptrum et lanceam in armario Cracoviensis ecclesie... adhuc

servat recondita 2.

Przekaz ten wymaga kilku uwag objaniajcych. Myl-

nym jest podany w nim szczegó, jakoby korona, przechowa-

na w skarbcu katedralnym, bya koron Clirobrego; wiemy,

e uy jej po raz pierwszy dopiero Szczodry ». atwo jednak

omyk t wytómaczy: w kilkuwiekowej trdycyi mogo si
dokona snadno pomiszanie pogldów co do pochodzenia obu

koron, zwaszcza i wiadom byo rzecz, e pierwszym wad-
c polskim, który si koronowa, by Chrobry. Tem mniej za
móg autor ywotu przeprowadzi tu stosown poprawk, ile

e w dostpnych mu dawniejszych ródach dziejowych pol-

skich nie tylko nie byo nigdzie wzmianki o sprawieniu nowej

korony przez Szczodrego, ale nie byo w nich take wiado-

moci o zatracie korony Chrobrego; cokolwiek o tem dzi wie-

dzie moemy, to pochodzi ze róde obcych (niemieckich),

autorowi ywotu nieznanych*. Jest wobec tego rzecz zrozu-

1 Mon. Pol. IV. 365.

2 Ibid. IV. 393.

* Por. str. 12.

* Por. str. 11.
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miaa, e wedug jego mniemania Szczodry koronowa si t
sam koron, co Chrobry, e wic zachowana w skarbcu

katedralnym korona wyda mu si moga koron Chrobrego.

Po sprostowaniu tej omyki, w rejestrze wyhczonych tu

insygniów znajdziemy prawie wszystkie, jakie na podstawie

innych, poprzednio rozpatrzonych wskazówek day si stwier-

dzi jako zoone w skarbcu katedralnym. Szczególnie cenne

s tu mianowicie wiadomoci, dotyczce insygniów, których

zoenie dao si wykaza poprzednio tylko przez wnioski po-

rednie, jak mianowicie co do wóczni w. Maurycego i gwo-
dzia z krzya Chrystusowego. Stwierdzono tu po raz pierw-

szy wyranie, e i one mieciy si w przechowaniu skarbca

katedralnego. Z omówionych przedtem insygniów w wykazie

niniejszym brakuje tylko: dwu srebrnych koron pomocniczych.

atwo jednak pominicie ich da si w tym wypadku uspra-

wiedliwi. Autorowi, w zwizku z caym jego wykadem w od-

nonych miejscach, w którym daje wyraz nadziei, i dojdzie

do zjednoczenia Polski i odnowienia królestwa; chodzio gó-

wnie o podkrelenie, e w skarbcu znajduj si insygnia, które

dadz si spoytkowa przy samem odnowieniu. Do tego celu

korony pomocnicze nie byy potrzebne; owszem, caa ich

funkcya daa si pomyle dopiero w królestwie odnowionem.

Dla tego autor poprzesta na samem tylko wyliczeniu insy-

gniów, przedstawiajcych w sprawie tej znaczenie istotne,

móg za pomin takie, które posiaday tylko charakter przy-

datkowy wobec insygniów gównych. Nie ma wobec tego po-

trzeby uzasadnia z osobna, e milczenie jego o koronach

pomocniczych niekoniecznie jest dowodem, jakoby one w cza-

sie spisania ywotu w skarbcu katedralnym ju si nie znaj-

doway.

Wreszcie, w szeregu insygniów, wymienia ten zabytek

jeszcze jedno, o którego istnieniu nie przekazay nam adnej

wiadomoci róda dawniejsze: bero (sceptrum). e i ono

pocztkiem swoim siga musi w czasy istnienia królewsko-

ci w Polsce, jest rzecz jasn. W oderwaniu rzecz biorc,

2*
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monaby je zwiza bd to z osob Chrobrego, bd te
Szczodrego. Starszy tego klejnotu, w czasy Chrobrego siga-

jcy pocztek, jest jednak bardzo wtphwy. Mniejsza o to, e
Gall, który ex professo zajmuje si wyliczeniem insygniów

Chrobrego, o berle zgoa nie wspomina. Jeeli mimo to przy-

j, co chyba zdaje si by rzecz pewn, e za Chrobrego,

podobnie jak i póniej, bero naleao do insygniów korona-

cyjnych, trzeba bdzie stwierdzi równoczenie, e najpraw-

dopodobniej, wraz z koron, uwiezione zostao do Niemiec

r. 1031. Wspóczesny rocznikarz niemiecki wyranie opowia-

da, i Bezprym imperatori coronam cum aliis regalibus...

transmisit^; nie wtpi, e bero jako jedno z insygniów gó-

wnych musiao si znale w szeregu oddanych cesarzowi »re-

gahów«. To, które autor ywotu widzia w skarbcu katedral-

nym, moe tedy pochodzi dopiero z czasów Szczodrego. Za-

znaczymy przytem, e przypuszczalnie w skarbcu tym zoo-
ne zostao równoczenie z innemi insygniami tego króla, e
wic znajdowao si tam równie r. 1110, w czasie spisania

znanego nam inwentarza, trudno bowiem byoby znale ra-

cy, dla czego miaoby podlec odmiennym kolejom, anieli

inne insygnia Szczodrego; a trudniej jeszcze objani, dla czego,

i wród jakich okolicznoci, przechowane zrazu gdzieindziej,

miaoby przecie, w jakiej chwili póniejszej, przed poczt-

kiem drugiej poowy Xin w., przedosta si do skarbca ka-

tedralnego. e nie wymienia go inwentarz z 1110 — rzecz

t wytómaczy chyba trzeba niedokadnoci.

Na tem zamykamy przegld i zestawienie insygniów,

jakie a do drugiej poowy Xni w. wykaza mona w skarbcu

katedralnym krakowskim. Nie da si — bezwzgldnie — wy-

kluczy przypuszczenie, e oprócz nich mogy si tu mieci
jeszcze niektóre inne; tyle przecie stwierdzi trzeba, e wia-

domoci ródowe, czy chociaby wskazówki porednie, ja-

kiemi rozporzdzamy, nie daj dostatecznej podstawy, eby

iRocz. Hildesh., Mon. Pol. II. 766.
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istnienie ich w tym czasie stwierdzi. Uwaga ta dotyczy zwa-
szcza wypowiedzianych niedawno hypotez co do kopii zotego

tronu akwizgraskiego KarolaW., przesianej rzekomo Bolesawowi

Chrobremu przez Ottona HI, a przedewszystkiem autentycznego

szczerbca tego króla, którego istnienie w skarbcu katedralnym

krakowskun jakoby powiadczao ródo z r. 1280 ^

1 Obie te hypotezy wypowiada i bliej stara si je uzasadni Ko-

pera, T. z. korona Boles. Chrobr. 18 n. 38 n. i Tene, Dzieje

skarb, koron. 9 n. 18 n. Hypoteza o tronie Karola W. polega na pónej

wiadomoci kontynuatora Adhemara, Mon. Germ. SS. IV. 130, i ju
przez to samo nie przedstawia dostatecznych rkojmi pewnoci. Sam
zreszt autor, str. 23, uznaje caJ t wiadomo jako niepewn i zagad-

kow i, co tu przedewszystkiem wchodzi w rachub, nie wypowiada ni-

gdzie twierdzenia, e ów tron przechowywany by w skarbcu katedral-

nym w Krakowie. Natomiast, wbrew wywodom Sadowskiego, Miecz

koron, pol., Rozpr. Akad., Wydz. hist. S. II, V. 7 n., stara si uzasadni

twierdzenie, e istnia w tym czasie autentyczny szczerbiec Chrobrego,

i e by do schyku XIII w. przechowany w tyme skarbcu. Gówn pod-

staw jest mu tu znany przekaz Kron. Wielk. o szczerbcu, zoonym
w skarbcu krakowskim, Mon. Pol. II. 483. 484, w zwizku z teory

Maeckiego, Kron. Baszka, Kwart. Hist. 1894, 1 n., jakoby kronika

ta pisana bya 1280 r., jako te z wasn, myln przesank, jakoby po

roku 1291 adne ju insygnia koronne nie znajdoway si w skarbcu

katedralnym krakowskim (str. 39). Przeciw temu stwierdzi naley prze-

dewszystkiem, e Kron. Wielk. spisana zostaa dopiero w drugiej poowie
w. XIV, t. j. m. 1350 a 1395, por. Ktrzyski, Kron. Wielk., Rozpr.

Akad., Wydz. hist. S. II, VIII. 49; jej wzmianka o szczerbcu odnosi si
musi do innego (póniejszego) miecza koronacyjnego, mylnie szczerbcem

nazwanego, gdy szczerbiec Chrobrego, jak sam autor uznaje, na pewno ju
w tym czasie nie istnia. Z drugiej za strony da si wykaza, e jeszcze

przez ca/y niemal przecig XIV w. mieciy si w skarbcu katedral-

nym krakowskim insygnia koronacyjne, móg zatem by tam zoony
take szczerbiec póniejszego pochodzenia. Gdyby szczerbiec Chrobrego,

jako jedno z insygniów koronacyjnych, przechowywa si w skarbcu ka-

tedralnym w w. XIII, byby go najpewniej wymieni ywot w. Stani-

sawa z 1260/1, gdy chodzio mu o wyczerpuj ce wyliczenie wszyst-

kich insygniów gównych (por. niej w tekcie); tymczasem nie spotykamy

tu wzmianki o nim, co ju samo przez si zasuguje na szczególne pod-

krelenie. Zdaje si, pod wpywem zapatrywania Kopery, twierdzi take

Kutrzeba, róda cerem, koron. 36, cho bardzo ogldnie, i miecz
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Co wiksza, jest wskazówka porednia, e nie byo pod-

ówczas w skarbcu krakowskim innych — poza koron i ber-

em — insygniów koronacyjnych gównych, t. j. do aktu ko-

ronacyi koniecznie wymaganych, jak je okrela zachodni Ordo

coronandi regis, wytworzony w wieku X; e wic nie byo tu

nie tylko miecza (szczerbca), ale take piercienia i laski (ba-

culus, virga), lub zamiast tej ostatniej, jabka ^. Bo ywot w.
Stanisawa w obu przytoczonych poprzednio ustpach ^ zao-

y sobie widocznie za cel wymieni wszystkie w krakow-

skim skarbcu znajdujce si podówczas gówne insygnia ko-

ronacyjne (ideo om ni a insignia regalia i t. d.), a jednak po-

za wóczni w. Maurycego i gwodziem z krzya Zbawiciela,

podaje tu jeszcze tylko koron i bero. Brak tamtych insy-

gniów, piercienia, laski czy jabka, wytómaczy snadno, je-

eli przyjmiemy, e ów zachodni Ordo coronandi z X w. nie

by jeszcze zastosowany cile przy koronacyi Szczodrego,

skutkiem czego te nie uyto przy niej, zatem te i nie zo-

ono potem w skarbcu krakowskim niektórych insygniów, ja-

kie w myl przepisów owego ceremoniau uwaane byy do

tego aktu jako konieczne.

Wracajc do insygniów, rzeczywicie istniejcych, mamy
tedy powiadczone, na dugiej przestrzeni pótora
stulecia, od pocztku Xn do pocztków drugiej poowy X]I[ w.

(1110—1260), przechowanie ich w skarbcu kate-

dralnym krakowskim. Wyróni mona poród nich dwie

cile co do pochodzenia odgraniczone grupy czy warstwy: je-

dne, starsz, obejnmjc wóczni w. Maurycego i gwod
z krzya Chrystusowego, wszystko, jak si zdaje, co w owych

móg by w uyciu przy koronacyach. wieku XI. Bliej o szczerbcu (póniej-

szym) w rozdz. III teje czci. Istnienia samego autentycznego szczerb-

ca Chrobrego nie chcemy przez to wszystko podawa w wtpliwo;
uwaamy tylko, e uwiziony zosta do Niemiec jeszcze r. 1031 (por.

str, 11. 20), nie móg tedy póniej mieci si w skarbcu krakowskim.

1 Kutrzeba, róda pol. cerem, koron. 2. 12. 36.

2 Por. str. 18.
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czasach byo jeszcze uratowanego z insygniów Chrobrego;

i drug, modsz, zwizan cile z królestwem Szczodrego

do której z ca pewnoci lub najwikszem prawdopodobie-

stwem zaliczy naley wszystkie pozostae insygnia, wic
waciw, zot koron królewsk, obie srebrne korony pomo-

cnicze i wreszcie bero. Ale zaraz zapyta tu trzeba: skde
te insygnia, przedmioty wieckiego, pastwowego uytku, wzi-

y si w skarbcu katedralnym; wród jakich okolicznoci,

w jakim czasie, i w jakim wreszcie charakterze zostay tu

zoone ?

Pytaniem tem zajmowano si ju kilkakrotnie w naszem

dziejopisarstwie; najdokadniejsz, motywowan odpowied

przedstawi ostatnio Kopera. Zestawia on i porównuje ze so-

b dwa dochowane inwentarze katedralnego skarbca krakow-

skiego z pocztków XII w., jeden, znany nam z poprzedniego

rozbioru inwentarz z 1110, i drugi, o dziewi lat ode wcze-

niejszy, z 1101 ^ Poniewa w inwentarzu póniejszym wy-

mienione s insygnia, a nie ma o nich wzmianki w inwen-

tarzu wczeniejszym, przeto wnioskuje std, e zoenie ich

w skarbcu katedralnym nastpio midzy r. 1101 a 1110.

Do tego okresu czasu odnosi si te (znacznie zreszt póniej,

zapisana) wiadomo rocznikarska, stwierdzajca pod r. 1102

ukoczenie budowy katedry krakowskiej przez Wodzisawa

Hermana: Wladislaus... ecclesiam beati Yenceslai edificavit in

castro 2. Przyjmuje tedy Kopera jako rzecz najbardziej praw-

dopodobn, e wanie z okazyi tego zdarzenia Herman zo-

y katedrze »w ofierze* splamion przez brata krwi m-
czesk koron, której woy po nim nie mia odwagi czy

te monoci, i e korona ta suy miaa odtd »ku ozdobie*

katedry. Z koron oddan by miaa take wócznia w. Mau-

rycego »na uytek kocioa«; przeszedszy do skarbca kate-

dralnego, » stracia ona swój insygnialny charakter « i pozo-

1 Mon. Pol. I. 376. 377.

2 Rocz. Sdz., Ibid. II. 87-i.
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staa w nim odtd »jako relikwia «. Nawet okrelnik »pen-

dentes«, przydany obu koronom srebrnym w inwentarzu z 1110^

przystosowuje autor, jak widzielimy ^, do tej swojej teoryi;

ma on oznacza, e korony te zawieszone zostsiy nad ota-

rzem, oczywicie jako wota kocielne. Na ogó, zdaniem auto-

ra, insygnia koronne przeszy »na uytek i ozdob kocioa* 2.

W wietle tego pogldu zmieniy si tedy zasadniczo za-

równo tytuy wasnoci, jako te charakter i przeznaczenie

insygniów. Nastpi akt darowizny, moc którego wasno ich

z osoby ksicia przesza na katedr krakowsk, w zwizku

za z tem, jak nienmiej z samym faktem zatraty królestwa,

zmienia si te funkcya insygniów: straciy one swoje zna-

czenie wieckie, pastwowe, przestay by odpowiednikiem

i symbolem przysugujcego Piastom dostojestwa, a stay si

zwykym przedmiotem uytku kocielnego, takim samym, jak

którykolwiek inny sprzt kocielny w cisem tego sowa zna-

czeniu.

O wiele ogldniej, ale zarazem te niedokadniej, okrela

t rzecz Wojciechowski 3. Wspólnie z Koper przyjmuje take

i on, e insygnia zoy w skarbcu Wodzisaw Herman; tylko

e nie opatruje tego faktu adn dat, mianowicie za nie

odnosi go ani do r. 1102, ani na ogó do okresu 1101—1110;

w ramach okrelenia Wojciechowskiego mona tedy jako dat
zoenia przyj którkolwiek chwil panowania tego ksicia,

chociaby nawet pocztek jego rzdów, wnet po zegnaniu

Szczodrego. Przyjmuje te Wojciechowski podobne, jak Ko-

pera, pobudki tego czynu: Herman »nie umiawszy woy ko-

rony na skro«, zoy j w skarbcu kocioa krakowskiego.

Ale na tem kocz si objanienia autora. Nie dotyka on

wcale najwaniejszego zagadnienia: czy Herman dokona tu

1 Por, str. 10.

2 Kopera, T. z. korona Boi. Chrobr. 34 35. 36; Tene, Dzieje

skarb, koron. 9. 15. 16. 17.

' Wojciechowski, Ko. katedr, w Krak. 207.
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darowizny na rzecz katedry, czy te zoy insygnia tylko jako

rodzaj pokadu w jej skarbcu; a w zwizku z tern, czy za-

choway one dawniejszy swój wiecki charakter insygnialny,

czy te, przeszedszy na zupen wasno katedry, stay si

wycznie przedmiotem uytku kocielnego.

eby przedewszystkiem zwróci si do okrelonej do-

kadniej pod wzgldem chronologicznym hypotezy Kopery, za-

znaczymy, e gdyby nawet fakt zoenia insygniów w skarbcu

katedralnym ograniczy cile datami lat 1101—1110, niepo-

dobna byoby wprowadzi go w cilejszy zwizek z osob
Wodzisawa Hermana. Data pónego rocznika (Sdziwoja)

1102, o zbudowaniu katedry przez tego ksicia, schodzca si

z dat jego zgonu, nie odnosi si waciwie do tego zdarze-

nia; zaszed tu wypadek, powtarzajcy si nieraz w annali-

styce redniowiecznej, e w zapisce o zejciu wadcy przy-

pomniano rzecz dawniej przeze dokonan ^. Akcya budo-

wlana Hermana, która zreszt nie bya wykoczeniem, jeno

rozpoczciem nowej budowy katedry krakowskiej 2, siga w cza-

sy dawniejsze, jak ustalono niedawno, na czas okoo r. 1090^,

rozpocza si zatem w kadym razie dawno przed r. 1101,

i nie moga nawet w ostatnim roku jego ycia (1101—1102)

by przeze dalej prowadzona, skoro ksi ten na pewien

czas przed mierci wydzieli znaczn cz Polski swoim

synom, w tem Kraków Krzywoustemu, sam za osiad w Poc-

ku, gdzie te dokona ywota *. O ile z t akcy chcielibymy

zczy fakt uposaenia katedry insygniami, naleaoby zatem

take odpowiednio cofn jego dat; w takim za razie nie

da si on zmieci w tych ramach chronologicznych (1101

—

1110), jakie ustali autor przez porównanie obu inwentarzy.

1 Inne przykady por. Wojciechowski, Ko. katedr, w Krak.

179 przyp. 1.

a Por. Abraham, Organ. ko. w Pol. 149. 150 i Tene, Pocz.

bisk. krak., Rocz. krak. IV. 196. 197.

s Wojciechowski, Ko. katedr, w Krak, 178. 179.

* Por. ostatnio Balzer, StoUce Polski 963—1138, 23. 25 przyp. 1.
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O ile znowu zechcemy si trzyma owych ram, naleaoby
zdarzenie to zwiza z osob nastpcy Hermana. Bolesawa

Krzywoustego, który przez cay ten okres, zrazu za ycia
ojca (1101—1102), a wnet potem po jego zgonie (od 1102)

panowa w Krakowie. Wtedy jednak nieatwo bdzie odszuka

jaki wypadek, w dziejach katedry szczególnie doniosy, z któ-

rym daby si rzeczowo i przyczynowo poczy fakt daro-

wizny insygniów; bo jak budowa jej zacza si jeszcze przed

Krzywoustym, za Hermana, tak ukoczenie i konsekracya na-

stpiy ju po jego zgonie, 1142^; ksi ten by na ogó
tylko kontynuatorem rozpocztego poprzednio dziea. Nalea-

oby zatem chyba przyj, e w jakiejkolwiek chwili mi-
dzy 1101—1110 z okazyi prowadzonej dalej budowy, czy

zreszt z innych pobudek zewntrznych, z sam katedr ci-

lej niezwizanych, n. p. przy sposobnoci zalubin r. 1103,

ofiarowali jej insygnia. Nie potrzeba objania, e przy tak

ogólnikowem, nieokrelonem umotywowaniu, przekonywujca

sia hypotezy straci wiele na znaczeniu.

Ale jest tu rzecz inna, waniejsza: oto sam wywód,

oparty na porównaniu obu inwentarzy, e zoenie insygniów

nastpi mogo tylko midzy r. 1101 a 1110, nie wytrzymuje

krytyki. Tkwi w tem bd zasadniczy, jeeli si przyjmuje, e
wszystkie bez wyjtku grupy przedmiotów, o których nie ma
wzmianki w inwentarzu z 1101, a które podano w inwen-

tarzu z 1110, weszy do skarbca dopiero w czasie midzy
spisaniem obu zabytków ^. eby nie dotyka wszystkich szcze-

góów, przytoczymy tylko dwie pozycye inwentarza z 1110:

sze szkatuek relikwij, cztery srebrem kryte, jedna rogowa

i jedna drewniana, oraz kilkadziesit ksig treci teologicznej,

liturgicznej, filozoficznej i prawnej — obie bez jakiegokolwiek

odpowiednika w inwentarzu z 1101. Stosujc dotychczasow

* Wojciechowski, Ko. katedr, w Krak. 178.

* Na tem stanowisku, prócz Kopery, zdaje si sta take Wojcie-

chowski, Ko. katedr, w Krak. 157, który zestawia osobno wykaz po-

równawczy przedmiotów, wymienionych w obu inwentarzach.
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zasad interpretacyjn, naleaoby przyj najpierw: e oto

przez cae jedno stulecie (XI), odkd istniao ju biskupstwo

krakowskie i osobna katedra, w cigu którego na stolcu bi-

skupim przesunf si cay szereg pasterzy, a dziaa obok

nich, nawet przed ostateczn, pod koniec tego okresu prze-

prowadzon organizacy kapituy, liczny poczet kanoników *, nie

byo w katedrze nie tylko adnej ksigi, ale nawet adnej reli-

kwii, mimo e — jak wiadomo —'^fundacye kocioów, prze-

dewszystkiem katedralnych, opiera si musiay na posiadaniu

takiche relikwij ! I znowu, e po tych osobliwie » chudych*

latach, w pocztkowem dziewicioleciu XII w. wszystko w spo-

sób nagy i niespodziewany doszcztnie si zmienio, bo oto

w tak krótkim czasie przybya najpokaniejsza, obfita w cen-

ne ksigi biblioteka, a rehkwij taka ilo, e a szeciu trzeba

byo szkatuek, eby je pomieci wszystkie! Bezzasadno

wniosku rzuca si tu w oczy; a przecie wniosek taki nale-

aoby wysnu, gdyby wspomniana argumentacya miaa by
trafn. Klucz do usunicia wszystkich tych trudnoci mieci

si w wyranej wzmiance pocztkowego ustpu inwentarza

z 1101, na który niestety nie zwrócono dotd uwagi. Podaje

on, e miay w nim by spisane: ornamenta eccesie. Bibho-

teka nie naleaa do ornamentów kocielnych w znaczeniu

waciwem, rehkwie byy czem wicej, ni pospolitym orna-

mentem; dla tego o jednych i drugich nie wspomniano w tym

inwentarzu, cho pewno, jeli nie wszystkie, to przewana

cz tych, jakie zinwentowa byo mona w 1110 r., take

i na dziewi lat przedtem znajdoway si w skarbcu. In-

wentarz z 1101 nie jest inwentarzem wszystkie-

go, co si w skarbcu miecio, jeno tych wy-
cznie przedmiotów, które podpaday pod pojcie
ozdób kocielnych. Tylko co do tej jednej grupy zawar-

toci skarbca nadaje si on do zestawie porównawczych

z inwentarzem z 1110'. Milczenie jego o innych przedmiotach

» Por. Abraham, Organ. ko. w Pol. 149.

« Wtedy okae si, e przyrost w objtku skarbca m. 1101 a 1110
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nie jest dowodem, eby one w tym czasie nie mogy si znaj-

dowa w skarbcu. Nie jest zatem take dowodem,
eby w 1101 nie byo w skarbcu insygniów koron-

nych. eby z milczenia tego wysnu wniosek, e nie byo
ich tam jeszcze w tym czasie, naleaoby przyj z góry, e
nie byy ju wtedy niczem innem, jak tylko przekazanemi na

uytek katedry ozdobami kociehiemi. Tkwiaby w tem jednak

petitio principii: wanie boAviem porównanie obu inwentarzy

dostarczy ma tu gównego dowodu na twierdzenie, e insy-

gnia, zoone rzekomo 1101—1110 jako wota, zmieniwszy

swój charakter pierwotny, przybray znaczenie ozdób kociel-

nych. O ile nie przyjmiemy z góry — zatem dowolnie — te-

go rodzaju przemiany, snadno bdzie mona utrzyma pogld,

e, jak r. 1110, tak te i 1101 insygnia te, cho nie-

wy mieni one w inwentarzu starszym, znajdowa
si ju mogy w skarbcu katedralnym krakow-
skim.

Usunwszy t pierwsz zapor, pytamy z kolei: o ile

dalej wstecz, po za rok 1101, moliw jest rzecz cofn fakt

zoenia ich w tyme skarbcu? O ile bez zmiany wytrwamy

na stanowisku, e w czasie przechowywania w skarbcu ka-

jest na ogó nieznaczny, w kadym razie normalny. W niektórych dzia-

ach przedmiotów nie ma adnego powikszenia, tak wedug obu in-

wentarzy ornatów (casulae) jest po 27, kandelabrów po 10, urn do

wina i ciaa Paskiego po 2, plenaryów (ksig liturgicznych) po 3. Gdzie-

niegdzie jest nawet umniejszenie: kielichów srebrnych jest (IIOIJ 14,

(1110) 12, krzyów zotych 4, potem 3, kadzielnic 6, potem 5. Co do in-

nych pozycyj, wykazujcych zwikszenie, stosunek midzy stanem z 1101

a 1110 przedstawia si jak nastpuje: obrusów (palUa) 84 i 104, kap

24 i 25, kielichów zotych 4 i 6, krzyów srebrnych 4 i 7, dalmatyk 6

i 7, tunik (subtilia) 13 i 14. S ponadto wskazówki, e inwentarz z 1101

nie by wyczerpujco dokadny, nie ma w nim bowiem niektórych przed-

miotów, wyliczonych r. 1110, których chyba i przedtem nie mogo bra-

kowa w katedrze, n. p. rczników, antependyów i t. p. Zestawienie

przytoczonych tu pozycyj u Wojciechowskiego. Ko. katedr,

w Krak. 157.
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tedralnym mogy one mie ju tylko przeznaczenie kocielne,

monaby dat zoenia ich cofn conajwyej do chwili upadku

królewskoci w Polsee, zatem do pocztku rzdów Wodzi-

sawa Hermana, jak rzecz t zdaje si pojmowa Wojcie-

chowski. Bo dopiero wtedy zatraciy si waciwe, pierwotne

funkcye insygniów, i wtedy te dopiero mona byo myle
o przekazaniu ich na inny, kocielny uytek. Bezporednio

przedtem, za Szczodrego, rzecz ta bya niemoliw: istniao

wtedy królestwo, insygnia przeznaczone byy do celów wiec-

kich, pastwowych; uywa ich mia sam król, nie mogy
zatem suy innym, kocielnym celom.

eby jednak zatrzyma si na tej granicy pocztkowej,

naleaoby wanie wykaza z osobna, e w czasie przecho-

wania w skarbcu katedralnym insygnia nie byy w istocie

niczem innem, jak tylko przedmiotem uytku kocielnego. Ta-

kiego jednake dowodu nie dostarczono. Jedyna próba pore-

dniego uzasadnienia tego pogldu, oparta na porównaniu in-

wentarzy z 1101 i 1110 —
- jak okazalimy —• zawioda;

po usuniciu osnutego na niej argumentu cay pogld pozo-

stanie prostym tylko domysem, którego nie poprze jakakol-

wiek wiadomo ródowa, czy chociaby wskazówka pore-

dnia. Nasuwa si wobec tego konieczno rozpatrzenia kwe-

styi, czy charakter i funkcye zoonych w skarbcu katedral-

nym insygniów nie dadz si okreh take inaczej; i gdyby

si tu znalaza jaka odpowied odmiennej treci, pytanie co

do daty zoenia stanie si znowu pytaniem otwartem, które

da si moe rozstrzygn inaczej, anieh to rzecz moliwa

w wietle tamtej hypotezy.

Przytoczmy tu od razu wyrane, najpowaniejsze wia-

dectwo ródowe w tej sprawie — rozpatrzony ju poprze-

dnio z innego punktu widzenia ustp ywotu wikszego w.
Stanisawa z r. 1260/1. Autor, mówic o insygniach, stwier-

dza z naciskiem: ideo (Deus) usue ad ista tempora omnia

insignia regalia... in armario Cracoviensis ecclesie

adhuc servat recondita; z cai'ego za toku rozwinitych
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tu myli wypywa, e maj si one dosta przyszemu zje-

dnoczycielowi pastwa i odnowicielowi królestwa polskiego ^.

Jeeli myl t, ujt w formu teozoficzn, przeoymy na

jzyk zwyczajny, to nie mona jej bdzie zrozumie inaczej,

jak tylko w tym sposobie: najpierw, e w czasie spisa-

nia owego z aby tku uznawano w peni przeznacze-

nie wieckie insygniów, majcych suy do ko-

ronacyi przyszego króla, e wic zachoway
one bez zmiany swój pierwotny insygnialny cha-

rakter, a przeto nie mog uchodzi za ozdoby
czy wota kocielne; w lad za temza, e kate-

dra nie jest ich wacicielk, e wasno ichpo-

zostaa przy tym samym rodzie panujcym, do

którego naleay od pocztku, i którego przed-

stawiciel po odnowieniu królestwa ma je znowu
otrzyma do bezporedniego uytku.

Takim jest charakter insygniów w r. 1260/1. Nie da si

przypuci, eby by odmienny w jakiejkolwiek dawniejszej

chwili przechowania ich w skarbcu katedralnym, n. p. w cza-

sie spisania inwentarza z r. 1110. Bo gdyby przyj, e wte-

dy byy one wasnoci katedry i przedmiotem uytku ko-

cielnego, niepodobna byoby wytómaczy, jakim sposobem

w pocztkach drugiej poowy Xin stulecia mogyby znowu
sta si wasnoci dynastyi i odzyska dawne swoje prze-

znaczenie wieckie. Naleaoby w tym wypadku przyj now
zmian tytuów wasnoci i samego charakteru insygniów, tem

trudniejsz do objanienia, e nie tylko trzebaby si tu uciec

do hypotezy o zrzeczeniu si nabytych ju rzekomo przez ka-

tedr uprawnie, ale co wiksza, usprawiedliwi rzecz jakie-

mi szczególnemi przyczynami politycznemi, do takiego ustp-

stwa nakaniajcemi. Napróno jednak szukalibymy za nie-

mi w owych czasach: wiadomo przecie, e okoo 1260 nie

zanosio si jeszcze na zjednoczenie Polski, ani na odnowienie

> Mon. Pol. IV. 393.
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królestwa. Gdyby chcie snu przypuszczenia, monaby raczej

proces odwrotny przyj jako rzecz bardziej moliw i praw-

dopodobn, t. z. przypuci, e gdzie ok. 1110 insygnia, nie-

dawno przedtem zdobice króla, mimo zoenia w skarbcu

katedralnym, zachoway przecie jeszcze pierwotny swój cha-

rakter i znaczenie, ale po pótorawiekowem nieuywaniu do

celów wieckich i zmieszaniu z innymi sprztami kocielnymi,

ostatecznie ok. 1260 przeszy via facti na wasno katedry

i staJty si przedmiotem jej uytku. Jeeli mimo to przecie

jeszcze 1260/1 tak wyranie i z naciskiem podkrelono mo-

ment pierwotnej ich funkcyi pastwowej i przynalenoci

prawnej, to tem bardziej i tem pewniej trzeba go

uzna w odniesieniu do jakiejkolwiek chwili da-

wniejszej.

Tak wic na caej przestrzeni czasu, w którym

powiadczone mamy przechowanie insygniów w skarbcu ka-

tedralnym, da si zarazem stwierdzi ich staro-

dawny, insygnialny, czysto wiecki, a zarazem
pastwowy charakter i znaczenie. Mimo, i rzeczy-

wiste funkcye insygniów, dla zatraty królestwa, musiay ulec

zawieszeniu, nie zmienio si przecie nic co do ich przezna-

czenia: na razie byy one wprawdzie tylko przypomnieniem

i symbolem dawniejszego królewskiego dostojestwa Polski,

ale w przyszem, odnowionem królestwie obj miay t sam
rol, jak speniay w królestwie dawniejszem. Przytem, jak

co do przeznaczenia, tak i co do tytuów wasnoci nie zasza

tu adna zmiana. Mimo, e s zoone w skarbcu katedral-

nym, pozostay przecie wasnoci ksic. Poczenie
ich z innymi przedmiotami kocielnymi jest czy-

sto zewntrzne, miejscowe, nie organiczne. Wka-
tedralnym skarbcu tworz one osobn indywi-

dualno prawn: skarbiec ksicy, wyrónia-
jcy si od drugiej osobnej indywidualnoci,
skarbca katedralnego we waciwem tego sowa
znaczeniu. Wspólnem obu tym skarbcom jest tylko miej-
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sce przechowania odnonych objtków. e za miejsce to

znajduje si w katedrze krakowskiej, wic mona t rzecz

okreh jeszcze inaczej; a mianowicie, i w skarbcu ka-

tedralnym zoony jest w tym czasie w pokad
(depozyt) skarbiec ksicy, albo te: e skarbiec
katedralny mieci w sobie take skarbiec ksi-
cy.

W tem owietleniu wytómaczy si nam snadno, dla

czego inwentarz z 1101, który zaoy sobie za cel spisa

wycznie tylko ozdoby kocielne, nie wymieni zgoa insy-

gniów \ mimo e insygnia te nie tylko, jak zaznaczyhmy po-

przednio, znajdowa si ju mogy w owym czasie w kate-

dralnym skarbcu, ale, jak okaemy niej, naprawd byy tam

pomieszczone. e znowu wymienia je inwentarz z 1110,

w tem nie tkwi jakiekolwiek osabienie wywodów poprzednich.

Bo nie ma dostatecznych wskazówek po temu, eby w in-

wentarzu tym rzecz sza o spisanie samej tylko wasnoci

kocielnej; chodzio raczej, dla kontroli i zapobieenia moli-

wym naduyciom, o wykazanie wszystkiego, co miecio si

w skarbcu, niezalenie od praw wasnoci, jakie przysugiwa

tu mogy rónym podmiotom ^ Dla tego znalazy si w tym

spisie take rzeczy, nalece do skarbca ksicego.

Z innego jednak wzgldu zasuguje tu na osobn uwag
inwentarz z 1110 r. Nie wymienia on insygniów w jakim

odrbnym dziale, oddzielonym od innych przedmiotów, nale-

cych do waciwego skarbca katedralnego, owszem, miesza

1 Por. str. 26 n.

2 We wstpie do inwentarza z 1110, objaniajcym jego dojcie do

skutku, stwierdzono, e po objciu biskupstwa przez Maura.complacuit (ei),

ut ecclesiastice res inscripte haberentur, Mon. Pol. I. 377. Zwrotu eccle-

siastice res nie ma potrzeby tómaczy w tem znaczeniu, jakoby spisane

w dalszym cigu inwentarza przedmioty stanowiy bez wyjtku wasno
katedry; da si on poj take w ten sposób, e s to na ogó rzeczy

zoone w kociele, a raczej w jego skarbcu, jak zreszt wynika z na-

stpujcych zaraz potem sów: invente sunt autem in erario S. Ven-

ceslai i t. d.
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je z iiieiiii: a mieszajc, nie zestawia ich nawet wszystkicli

razem obok siebie, lecz przedziela wyliczeniem innych przed-

miotów uytku cile kocielnego. Korona zota i dwie korony

srebrne umieszczone s po kilku pozycyach, dotyczcych skarb-

ca kocielnego w znaczeniu wiaciwem; a znowu po koro-

nach nastpuje kilkanacie pozycyj, odnoszcych si do tego

skarbca, zanim przyjdzie kolej na wóczni w. Maurycego

(vexillum auro paratum); wreszcie po wymienieniu wóczni

nastpuje jeszcze dalszy szereg pozycyj, wykazujcych róne
przedmioty majtku cile kociehiego. Jest w tym ukadzie

porednia wskazówka, e oba skarbce, ksicy i katedralny,

nie tylko miay wspólne miejsce przechowania, ale e za-

razem w miej SC u te mnie byywyodrbnionewja-
kie osobne dziay, jeno co do przed mio tów zmie-
szane ze sob. Wyodrbnienie obu dziaów, gdyby istniao,

byoby si te musiao odbi w ukadzie inwentarza. Mamy
tu wic do czynienia z bardzo jeszcze pierwotnym ksztatem

przechowania, który jednak nie jest zjawiskiem odosobnionem;

natkniemy póniej, w dziedzinie podobnych stosunków, na

zjawisko analogiczne, dajce si dokadniej rozpatrzy i z wik-

sz jeszcze pewnoci uzasadni ^

Stwierdziwszy w ten sposób istnienie osobnego skarbca

ksicego w przechowaniu katedry krakowskiej, musimy wró-

ci do niezamknitego jeszcze poprzednimi wywodami zaga-

dnienia chronologicznego : od kiedy wic znale si on móg
w skarbcu katedralnym? Moliw granic pocztkow cofn-

limy ju poprzednio do chwih objcia rzdów przez Wodzi-

sawa Hermana; nie mona byo tylko przesun jej w czasy

Szczodrego, o ile za punkt wyjcia w dochodzeniu tej sprawy

obraUbymy teory, e insygnia w skarbcu katedralnym, to

wasno kocioa i przedmioty uytku kocielnego ^. Skoro

jednak obecnie okazaa si niezasadno owej teoryi, odpada

' Por. cz II rozdz. IV.

^ Por. str. 29.

Balzer O., Skarbiec i arcbiwuin koronne.
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i ta przeszkoda: jeeli bowiem insygnia w skarbcu katedral-

nym tworzyy wyodrbniony prawnie i organizacyjnie, osobny

skarbiec ksicy, to moliwo zoenia ich tame
zachodzia nie dopiero od chwili upadku króle w-

skoci, ale take w czasie jej istnienia, zatem za

Szczodrego. Pojte w ten sposób zoenie skarbca nie ubli-

ao w niczem charakterowi insygniów, nie utrudniao królowi

ich uywania, nie stawao na ogó w adnej sprzecznoci

z prawami i potrzebami królewskoci.

Oto — moliwo: ale jake uoya si rzeczywisto?

eby na pytanie to odpowiedzie, rozwaymy znowu wszyst-

kie odmienne alternatywy, zatem jakiekolwiek inne mohwe
ksztaty przechowania insygniów w czasie istnienia królestwa;

a to celem stwierdzenia, czy po przyjciu którejkolwiek z nich

da si uzasadni lub zwiza z ni fakt powiadczonego wy-

ranie w najbliszych potem czasach (1110) przechowania ich

w skarbcu katedralnym krakowskim. Dla uproszczenia rzeczy

rozpatrzymy za, pod tym wanie ktem widzenia, mohwe
losy obu grup insygniów, starszej i modszej, kadej z osobna:

wic osobno grupy, pochodzcej z czasów Szczodrego, i oso-

bno zachowanych resztek gi'upy dawniejszej, sigajcej po-

cztkiem w czasy Chrobrego.

Co do insygniów Szczodrego, o ile chodzi o czas jego

królowania, moliwych jest tu kilka rozmaitych kombinacyj.

Mona najpierw, idc za utartem powszechnie w nauce na-

szej zdaniem ^ e koronacya tego króla odbya si w Gnie-

nie, przyj, e uyte do tego aktu insygnia pozosta\viono

nadal w teme miejscu, i e zachoway si one tame a do

jego zegnania. Gdzie w takim razie byy tu zoone, o tem

nie monaby chyba mie adnych wtphwoci. Pewno nie

w jakim wyodrbnionym, cile wieckim, tamtejszym skarbcu

królewskim, gdy Szczodry mia ju wtedy stoUc w Krako-

* Ostatnio n. p. Wojciechowski. Szkice hist. XI w. 183. 207;.

Tene, Ko. kat. na Wawelu l&i.
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wie \ nie móg tedy osobnego skarbca monarszego dla prze-

chowywania najwaniejszych klejnotów pastwowych utrzy-

mywa w Gnienie, .leeli one lii zostay, to chyba w skarbcu

katedralnym gnienieskim, pod rk i stra metropolity-ko-

ronatora, kt(>ry je woy na skro Szczodremu, a w zao-
eniu mia niemi przyozdabia skro jego nastpców. Przy-

czem nie da si przyj, eby w wypadku tym insygnia prze-

szy na wasno katedry gnienieskiej, tem mniej za, eby
S'fuy miay do uytku kocielnego: bo wtedy speniay one

jeszcze rzeczywiste funkcye insygnialiie w pastwie, i nie mogy
pod tym wzgldem zmieni swego przeznaczenia. W wietle

takiej hypotezy naleaoby zatem stwierdzi, e ówczesny skar-

biec katedralny gnienieski jest tak samo poczeniem dwu
w zasadzie wyodrbnionych skarbców, królewskiego i kociel-

nego, jak si to w najbliszych potem czasach da wykaza
na pewno co do skarbca katedralnego w Krakowie: okoli-

czno, któr podkreli trzeba z osobna, bo wykazuje ona, jak

naturaln i w rónych kombinacyach z koniecznoci nasuwa-

jc si jest lez o dwoistym charakterze skarbców katedral-

nych, jak j poprzednio przyjlimy co do krakowskiego. Do-

dajmy przecie zaraz, e przechowanie insygniów Szczodrego

w skarbcu katedry gnienieskiej jest z innych wzgldów

nieprawdopodobne. Naleaoby bowiem, w nastpstwie takiego

przypuszczenia, stwierdzi zarazem, e po jego zegnaniu i za-

tracie królewskoci, przeniesiono je za Hermana do skarbca

krakowskiego, w takim wanie czasie, kiedy one do bezpo-

redniego uytku wadcy nie mogy ju suy, kiedy conaj-

wicej mogo si rozchodzi o przechowanie ich dla przy-

szego, jaki z czasem zjawi si, króla. Zadanie takiego prze-

chowania speni móg równie dobrze skarbiec katedralny

gnienieskiJak i krakowski; wic, gdyby w chwiU krytycznej

mieciy si one w Gnienie, nie byoby powodu, po zegnaniu

Szczodrego, przenosi ich do Krakowa. Nie mówi ju o tem

> Por, Balzer, Stolice Polski 963—1138, 27 n.

3*



36 Skarbiec koronny i katedralny

Z osobna, e. w takich warunkach, do stray nad tymi klej-

notami powoany byby chyba bardziej gnienieski metropo-

lita-koronator, anieli biskup krakowski. Jeeli wic mimo to

wszystko w najbliszych czasach po Szczodrym spotykamy

insygnia w Krakowie, to widocznie dosta si one tam
musiay jeszcze za ycia Szczodrego, przed zatrat

królewskoci. i to dla jakich przyczyn szczególnych, które

wystarczyy do usunicia konkurencyi Gniezna.

Tu znowu nasuwaj si dwa moliwe przypuszczenia.

Jedno: e wprawdzie insygnia znalazy si zrazu w Gnienie,

przy koronacyi Szczodrego, jednake zaraz po dokonanym

akcie, czy w jaki czas potem, w kadym razie przed zegna-

niem króla, przeniesione zostay do Krakowa. Takie przenie-

sienie daoby si usprawiedliwi w zupenoci: by ju bowiem

Kraków stohc ówczesnych wadców, zatem te siedzib

Szczodrego, tam musiay tedy znale si insygnia, potrzebne

królowi przy uroczystociach czy jakichkolwiek innych wyst-
pieniach. Mona zreszt przypuci take, e sama koronacya

Szczodrego, mimo odmienn siedzib metropolity, odbya si
w Krakowie 1; w tym wypadku oczywicie naleaoby przyj,

e insygnia znalazy si od razu w Krakowie samym. W ra-

mach jednego czy drugiego przypuszczenia objanioby si

zarazem, dla czego ich take i póniej nie ma w katedrze

gnienieskiej.

Tylko e trzeba tu jeszcze, .stojc cigle na stanowisku

przypuszcze odmiemiych, przyj na chwil — dla zbadania

zasadnoci hypotezy — e w obu razach insygnia, cho znaj-

doway si ju wtedy w Krakowie, nie byy przecie zoone
w tamtejszym skarbcu katedralnym, jeno gdzieindziej, W ja-

Memie tedy przechowaniu mielibymy je sobie wyobrazi

w tym wypadku? Nie przypucimy ani na chwil, eby byy
zoone w skarbcu jakiegokolwiek innego kocioa krakowskiego:

* Dokadniejszy rozbiór tej kwestyi por. Balzer, Stolice Polski

963-1138. 29 n. '

I
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domysJ taki stawia^by rzecz ca-, jakociowo, na tein samem
stanowisku, na jakiem stawia j rozpatrywana co do zasa-

dnoci hypoteza, e zoone byy od razu w skarbcu katedral-

nym; a nadto rodziby trudno wytómaczenia, dla czego in-

sygnia te, w innym zrazu zoone kociele krakowskim, mia-

yby wnet potem przedosta si do skarbca katedralnego.

Jedynem, w wietle powyszego przypuszczenia, zasadnera

domniemaniem byoby, e za Szczodrego istnia ju w Kra-

kowie miejscowo wyodrbniony, wiecki skarbiec monarszy,

i e w skarbcu tym zoone byy insygnia w czasie jego kró-

lowania. W oderwaniu domys taki przedstawia si jako zu-

penie moliwy, skoro Kraków by stolic Szczodrego: niea-

two jednak Ijdzie go utrzyma, skoro przypomniemy losy in-

sygniów w najbliszyci potem czasacb. Osobny, wyodrbniony

skarbiec monarszy w tych czasach, to niewtpliwie wyszy,

doskonalszy ksztat organizacyjny od tego, jaki spotykamy na

pewno conajpóniej ju w czasacli Hermana, kiedy skarbiec

ten zczony jest miejscowo ze skarbcem katedralnym. Zgoa

wic nienaturalnem byoby przypuszczenie, eby rozwój rze-

czy szed tu drog wsteczn, eby od doskonalszego ksztatu

organizacyi skarbca miano w nastpstwie przej do ksztatu

bardziej pierwotnego. Nie dayby si, nu uzasadnienie takiej

ewolucyi, przytoczy jakiekolwiek powody; owszem, wszystko

przemawia przeciwko jej przyjciu. Gdyby za Szczodrego istniai

ju wyodrbniony skarbiec królewski, to chyba w dalszym

cigu byby si utrzyma jako taki sam. osobno istniejcy

skarbiec ksicy, a mieszczce si w nim insygnia nie by-

yby si dostay do skarbca katedralnego. Jako klejnoty, nie-

przeznaczone do uytku kocielnego, zachowane dla przyszego

odnowiciela królestwa, nie straciy one do tyla znaczenia dla

panujcego rodu, eby je usuwa z wasnego, odrbnego skarbca,

gdyby on istnia; o ile za chodzio o skuteczn stra nad

nimi, bezpieczestwo przechowania w wyodrbnionym skarbcu,

to pewno, po zatracie królewskoci, mogy one chyba wystar-

czy tak samo, jak rzekomo wystarczay w czasie, kiedy insy-
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gnia le, speniajc tuiikcye rzeczywiste przy koronowanym

królu, równie w owym, jakoby odrbnym skarljcu królew-

skim byy zoone.

I tak, jakkolwiek przyjmiemy kombinacy co do spo-

sobu przechowania insygniów za królestwa Szczodrego, wy-
czajc z rachuby skarbiec katedralny krakowski, adna z nich

nie okae si do przekonywujc, ani nawet prawdopodobn.

Nie rozwie nasuwajcych si wtpliwoci hypoteza o istnie-

niu wyodrbnionego skarbca królewskiego w Gnienie czy

Krakowie; nie ostoi si przypuszczenie, e insygnia zoone
by mogy w^tedy w skarbcu katedry gnienieskiej czy te
jakiegokolwiek innego kocioa krakowskiego. Nie pozostaje

zatem nic innego, jak tylko przyj, e, jak niewtpliwie ju
w pocztkach XII stulecia, tak te na krótko przedtem, w osta-

tniej wierci XI w., a mianowicie te ju za Szczo-

drego, byy one zoone w skarbcu katedralnym
krakowskim, oczywicie jako wasno panujcego i przed-

miot jego uytku, zatem jako skadnik osobnego pod
wzgldem prawnym i organizacyjnym skarbca
królewskiego. W wietle takiego domniemania ukada si

te cae zagadnienie jako rzecz naj})rostsza i cakiem natu-

ralna: odpada potrzeba przypuszcze, e insygnia te w kolei

czasu przenoszono z miejsca na miejsce, e zmieniano ich

przeznaczenie i luzowano wacicieli. Naprawd — wszystko

w dalszym rozwoju rzeczy zostao takiem samem, jak byo

od pocztku.

Oddajc hisygnia w przechowanie skarbcowi katedral-

nemu, stosowa si Szczodry do wzorów, jakich w wielu po-

dobnych wypadkach dostarczay stosunki zachodnie. Zdarzao

si tu wprawdzie czasem, zwaszcza w wczeniejszem rednio-

wieczu, e ten lub ów wadca, poczytujc klejnot insygnialny

za swoj cile wasno osobist, skada' go jakiemu ko-

cioowi w ofierze i przeznacza na uytek kocielny, n. p.

Henryk II, który po koronacyi w Rzymie zoy 1014 koron

i wóczni na grobie w. Piotra. Me pospolicie rzecz ukadaa
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si w ten sposób, e insygnia skadano wprawdzie w lyni lub

innym kociele, wszelako jako wasno monarsz, majc
s-uy nadal do uytku wieckiego, pastwowego. I tu wic
w skarbcu kocielnym powstaway dwa prawnie wyodrbnione
skarbce, królewski i waciwy kocielny: poczenie ich byo
tylko miejscowe, tak samo jak w Polsce. Pod pewnym wzgl-
dem, cho jeszcze nie w caoci, zblia si do tego typu skar-

biec królów frankoskicti. przechowywany w akwizgraskiej

kaphcy paacowej (capella palatii). Kiedy z biegiem czasu ka-

plica ta stracia pierwotne swoje znaczenie, utrzymana w dal-

szym cigu jako dostojny staroytnem pochodzeniem kocifj

Maryacki, pozostaa w niej przez ca^y szereg dalszych stuleci

a do koca XVni w. cz insygniów koronacyjnych, uy-
wanych stale przez królów niemieckich: dwa skarbce, wiecki

i kocielny, trway tu zatem w poczeniu miejscowem. Inne

insygnia koronne nicMiiieckie przechodziy tymczasem zmienne

koleje: za Rudolfa I i Albrechta I umieszczono je w królew-

skim zamku prywatnym Kyburgu. za Zygmunta lukseinbur-

skiego wywieziono do twierdzy wyszehradzkiej, ale od r. 1424

zoono je w kociele w. Ducha w Norymberdze, gdzie zno-

wu, w miejscowem poczeniu z tamtejszym skarbcem ko-

cielnym, przechowywane byy przez cztery prawie stulecia,

a do koca w. XVIII. Francuskie klejnoty koronne mieciy
si zdawna w skarbcu katedralnym w Rheims, a od Filipa

Augusta i Ludwika IX czciowo take w skarbcu opactwa

w St. Denis. Wgierskie zoy Stefan W. w osobno dla ko-

ronacyi królów tamtejszych zbudowanej katedrze biaogrodz-

kiej (Szekesfejervar), gdzie przez dugi czas pod stra tam-

tejszego duchowiestwa pozostaway. Wszystkie klejnoty ko-

ronne czeskie, poczynajc od miecza w. Wacawa, zoone
byy znowu w skarbcu katedry w. Wita w Pradze; wymie-

nia je tu jeszcze inwentarz czeski z r. 1354, a na krótko

przedtem, kiedy Karol W, jako margrabia morawski, za ycia

ojca, d£i wykona now koron królewsk, zarzdzi on wy-

ranie, i ma by zoona w katedrze w. Wita. Wnet potem
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przeprowadzi! wprawdzie wyodrbnienie skarbca koronnego,

przenoszc go na swój zamek w Karlsztynie; ale i wtedy

eszcze cz klejnotów koronnych, a mianowicie miecz w.
WacJawa, pozosta w skarbcu katedralnym ^ Przykadów ta-

kich monaby przytoczy wicej; ale ju i te wystarcz do

stwierdzenia, jak powszechn w tych czasach, a i póniej nie-

raz, bya zasada czenia skarbców monarszych z kocielnymi.

Pobudki, dla których do takiego poczenia dochodzio,

mogy by oczywicie rozmaite: czy szczególne naboestwo
wadców de pewnego patrona, czy polityczne znaczenie ko-

cioa lub klasztoru, czy bliszy jego zwizek z losami panu-

jcej dynastyi i inne podobne. Ale obok nich, a nieraz pewno

wycznie, dziaay przedewszystkiem dwie gówne: nieoboj-

tny, w starszych zwaszcza czasach, wzgld na uproszczenie

zarzdu skarbca monarszego przez zczenie go z zarzdem

skarbca kocielnego, nadewszystko za rkojmia wikszego

bezpieczestwa i skutecznej konserwacyi, ze wzgldu na stay

nadzór miejscowego duchowiestwa, a nieraz pewno take na

samo stosowniejsze i bezpieczniejsze miejsce przechowania.

Nie odbiegniemy zapewne od prawdy, przyjmujc, e takie

same wzgldy kieroway take Szczodrym, kiedy insygnia swe

oddawa' pod stra duchowiestwa katedralnego w Krakowie.

Jego palacium królewskie na Wawelu byo ju wprawdzie wy-

konane w budowie kamiennej 2, zabezpieczajcej przeciw po-

arowi; czy jednak byo do przestronne, eby da osobne

pomieszczenie skarbcowi, i to pomieszczenie dogodne, odpo-

* Literatura, dotyczca przytoczonycli tu szczegóów o stosunkach

zagranicznych, zestawiona czciowo u Kopery, T. z. korona Boi. Ghr.

35. 36. Por. nadto Bock, Karls d. Gr. Pfalzkapelle I. U9-151, Timon,
Ungar. Rechtsgesch. wyd. 2, 118, Chytil, Pódl aha, Vrba, Korun. kle-

noty kral. ces. 3. 6. 7. 11. 26. Kopera, przez niedocenienie strony pra-

wnej pokadu i stosunków wasnoci, podaje niektóre z tych przykadów jako

ilustracy swojej teoryi, e polskie insygnia po mierci Szczodrego prze-

szy na wasno i uytek katedry krakowskiej.

* Kopera. O ko. na Wawelu, Kocz. krak. VIII. 65.
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wadajce celowi, o tern wlpi mona: jeszcze najstarsze

czci dzisiejszego zamku królewskiego, dochowane z czasów

Kazimierza W. i Jagiey, cho o kilka wieków póniejsze, nie

otwieraj korzystnej pod tym wzgldem perspektywy. Tu
obok jednak, na tym samym Wawelu, wznosia si zhudo-

wana jeszcze przez Kazimierza Odnowiciela romaska, ka-

mienna cz budowli katedralnej; i wiemy, e wanie w niej,

zarówno wtedy, jak i przez duszy czas potem, a do tlru-

giej poowy X.V w., zoony by skarbiec katedralny. Mieci
si on mianowicie w zakrystyi teje katedry, w nadole wiey
pónocnej: owa za zakrystya jak gdyby osobno z])udowana

bya dla przechowywania skarbca. Z trzech Ijowiem stron ze-

wntrznych nie byo do niej adnego dostpu, istniao jedyne

tylko wejcie z kocioa samego ^ W ówczesnych warunkach

trudno chyba byo znale lepsze od tego i bezpieczniejsze

pomieszczenie dla skarbca królewskiego ^

Nasuwa si z kolei pytanie dalsze: czy poczenie obu

skarbców zapocztkowane zostao dopiero przez Szczodrego, czy

te raczej mona je cofn w czasy jeszcze odleglejsze"? eby
t rzecz objani, trzeba jeszcze rozway losy najstarszej

warstwy insygniów koronnych, sigajcej pocztkiem w czasy

Clirobrego, o ile je póniej spotykamy w skarbcu katedral-

nym krakowskim, t. j. wóczni w. Maurycego i gwodzia

z krzya Chrystusowego.

Za Chrobrego i Mieszka II owe dwa, jak zreszt i iime

insygnia najstarsze na pewno nie znajdoway si w Krakowie:

•Por. Wojciechowski, Ko. katedr, w Krak. 206. Dopiero

w poowie XV w. (wzgl. 1488) zbudowano tu nowy przybytek dla po-

mieszczenia skarbca i archiwum katedralnego, w którym znajduj si

one po dzi dzie, t. z. zakrysty wewntrzn. Ibid. 17. 19 i fig. 15.

* Na rónic warunków pomieszczenia midzy drewnianem pala-

cium (uwaanem tu jeszcze za budowl drewnian), a warown budowl
katedraln zwraca te uwag Kopera, Dzieje skarb, koron. 17, przyta-

cza jednak ten moment jako uzasadnienie swojej teoryi o przekazaniu

insygniów na wasno i uytek katedry. Przyczynowego zwizku mi-
dzy obiema rzee/.arni nie ma.
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musiay one wtedy przechowywa si w Wielkopolsce, gdzie

te bya gówna siedziba tych wadców. Gdzie byy w tym

czasie zoone — o tem nie mamy bhszych wiadomoci.

Wypowiedziano domys, e, razem z innemi insygniami Chro-

brego, mogy by przechowywane bd to na Ostrowie jeziora

Lednicy, bd te w skarbcu katedralnym gnienieskimi T
ostatni hypotez, odpowiadajc wspóczesnej praktyce na

Zachodzie i — z stosown zmian miejsca — dugotrwaym
póniejszym stosunkom polskim, uzna moemy jako bardziej

zasadn. Go do dalszych losów, jakim oba te insygnia, po-

czynajc od kocowych lat panowania Mieszka II. ulegy, mo-

liwe s na ogó dwie kombinacye. Jedna: e dla jakichkol-

wiek powodów, n. p. jako podrzdniejsze, nie zostay r. 1031

uwiezione do Niemiec, jak si to stao z koron Glirobrego

i innemi jego insygniami gównemi^. Znaczyoby to — e zo-

stay w Polsce, oczywicie w tem samem zrazu przechowa-

niu, w którem mieciy si przedtem, t. j. przypuszczalnie

w skarbcu katedralnym gnienieskim. W zwizku z tem mo-

gaby si nasun myl, e w Gnienie przechoway si one

a do czasów Szczodrego, i e dopiero za jego rzdów, kiedy

z odnowieniem królestwa powstay nowe insygnia, przeniesione

zostay, niejako dla uzupenienia, do Krakowa, i razem z tam-

tymi klejnotami zoone w katedralnym skarbcu tamtejszym.

Ta ich obecno w Gnienie a do czasów Szczodrego nie da

si jednak przyj z innych powodów. Wród reakcyi poga-

skiej z 1037 i najazdu czeskiego z 1038 zniszczaa doszcz-

tnie katedra gnienieska; w miejscu, gdzie staa, dugi czas

potem dzikie zwierzta zaoyy sobie swoje legowiska ^, prze-

rwa si na czas duszy poczet arcybiskupów gnienieskich,

a odbudowanie katedry metropolitalnej nierychlej nastpio,

jak dopiero w r. 1064 przez Szczodrego*. W ramach kombi-

* Kopera, T. z. korona Boi. Chrobr. 28.

^ Por. str. 11.

8 Gall, Mon. Pol. I. 416.

* Bliej o tem por. B a lzer,jStolice Polski 963 - 1138,39,40 przyp.
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nacyi niniejszej nalea/foby zatem przyj, e oba te insygnia

uratowano w jaki, bliej zreszt niedajcy si okreli sposób,

czy to tu przed, czy te wród przewrotu 1037/8, inaczej

wraz z katedr byyby musiay ulec zniszczeniu czy zatracie.

W takim za razie, o ile nie uciekniemy si do mao zasa-

dnego, adnym osobnym argumentem niedajcego si poprze

domysu, e przez pewien duszy czas potem, od wypadków

z 1037/8 a do koronacyi Szczodrego 1076, znajdoway si

w jakiem przechowaniu postronncm, moe nawet prywatnem,

trzeba bodzie przyj, e nie dopiero Szczodry, ale ju Kazi-

mierz Odnowiciel zaraz po powrocie do Polski i rozpoczciu

pracy restauracyjnej by w ich posiadaniu, e wiec znalazy

si one ju od r. 1(»38 w Krakowie, nowej od tego cza^u sto-

licy Polski 1.

Jest jednak muliwa inna jeszcze kombinacya — i t
uwaamy za prawdopodobniejsz. Mona mianowicie

.
przyj,

e wócznia w. Maurycego, pewno z tkwicym w niej wtedy

jeszcze gwodziem z krzya Chrystusowego ^, uwiziona zostaa

jeszcze r. 1031 do Niemiec, tak samo jak inne insygnia Chro-

brego; skoro bowiem róda stwierdzaj wyranie, e nie tylko

korona, ale take »alia regalia « dostay si w rce Konrada

n^, to nie ma zasadnej podstawy, eby tu wycza owe dwa

insygnia jako nieuwiezione. Ze wzgldu, e póniej znajduj si

one w Polsce, w katedralnym skarbcu krakowskim, trzeba

bdzie w zwizku z takiem przypuszczeniem stwierdzi, e
rycho potem w jakikolwiek sposób dostay si napowrót w po-

siadanie Piastów. Nieatwo przecie byoby wprowadzi to

zdarzeni(^ w zwizek z osob Szczodrego, a zwaszcza z jego

1, 59 n.. crdzie zarazem zbicie twierdzenia Ktrzyskiego St., Kaziin.

Odnów., Rozpr. Ai^ad. Umiej., Wydz. hist. S. II, XIII. 353 n. i Tego,

O paliuszu bisk. pol., tame S. II, XVIII. 234 n., jakoby arcybiskupstwo

gnienieskie, mimo tycb wypadków, trwao bez przerwy.

1 Por. Balzer, Stolice Polski 963—1138, 35 n.

* Por. sir. 17.

3 Por. str. 11 przyp. 2. 20.
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koronacy: wiadomo, e odby'a si ona wbrew intencyi wad-
ców nioraieckich i wywoaa w Niemczech powszechny gos

oburzenia^; pewno nie zwracaliby Szczodremu tamtejsi kró-

lowie owych insygniów dla uwietnienia jego królewskoci. Szu-

kajc sposobnoci, wród której dokona si móg zwrot, nie

znajdziemy chyba lepszej, jak wypadki z r. 1038, kiedy Ka-

zimierz, pod opiek matki i swego arcybiskupiego wuja Her-

mana, a za zgod i z poparciem samego Konrada II, przygo-

towywa w Niemczech powrót do Polski. Móg wtedy Konrad

zwróci mu wóczni w. Maurycego. Zwrot korony, czy take

innych gównych insygniów królewskich, nie by moliwy bez

naraenia wanych interesów niemieckiego pastwa w jego

stosunku do Polski 2; ale wydanie wóczni interesom tym nie

ubliao. Wedug znanego i stosow^anego ju podówczas w Niem-

czech Ordo coronandi z X w. nie naleaa wócznia do rzdu

insygniów, potrzebnych do królewskiego ceremoniau korona-

cyjnego; sama w sobie za. pojta jako vexillum, moga uchodzi

za symbol zwykej wadzy ksicej, której Konrad nie

tylko nie zaprzecza Kazimierzowi, ale któr wanie, przez

poparcie z swej strony, pragn mu przywróci w Polsce.

Wszak za pomoc chorgwi królowie niemieccy nadawali ksi-

stwa bezporednim, zawisym od siebie lennikom Rzeszy'.

Gdyby snu domysy, monaby nawet przyj, e zanim Ka-

zimierz wyruszy z powrotem, Konrad za pomoc zwyczaj-

nego, formalnego aktu inwestytury nada nm Polsk jako kraj

zawisy od siebie, i e do aktu tego uy wanie owego ve-

xiilum. Leao przecie w interesie Niemiec upewni si

z góry w sposób formalny co do przyszego stosunku pod-

wadnoci Polski; cay za dalszy przebieg dziejów Kazimierza

wskazuje tak wyranie na istnienie istotnych elementów len-

» Por. relacy Lamberta, Mon. Germ. SS. V. 255.

2 Por. str. 11. 12.

^ Zestawienie miejsc ródowych u Grinima. Deutsche Rechts-

altert. wvd. Heuslera 1. 221. 279: por. take Ibid. I. 335.
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niclwa wobec Niemiec K e domys o dokonanej przez ]von-

rada przed wyruszeniem Kazimierza do Polski rzeczywistej

inwestyturze lennej staje w wietle najwikszego prawdopo-

dobiestwa. e za przy inwestyturze owej nadawaJ'o si

do uycia przedewszystkiem owo vexillum, które miao ju
osobn swoj przeszo w Polsce, a teraz od siedmiu lat

znajdowao si w posiadaniu Konrada, osobno tómaczy nie

potrzeba.

1 Tak w razie potrzeby Kazimierz otrzymuje pomoc od swego
zwierzchnika; dla tego na odzyskanie Polski Konrad 11 daje mu
1038 oddzia' 500 rycerzy, a Henryk III 1039 podejmuje wypraw zbroj-

n przeciw Czechom celem odzyskania dla lska, por. Gall, Mon. Poi. I.

416 i Komy kronik, Font. re r. Bo li. II. 80 Kie brak mu te dyplomatyczne-

go poparcia ze strony królów niemieckich; tak Henryk III r. 1039 wstawia

si u Brzetys^awa za zwrotem lska Polsce, a w preliminaryach ra-

tyzboskich z 1041 zastrzega jej oddanie tej ziemi. Ibid. I. 80 i Ann.

Altali., Script. rei-. Germ. XXXVI. 27. Na odwrót wykonuje Kazimierz

wobec Henryka sub wojenn (Heerfahrt), posikujc go nie tylko

w wspomnianych co dopiero walkach z Czechami, ale lake w wojnie

wgierskiej z 1051, por. Kron. Herm. Aug., Mon. Germ. SS. V. 130.

Jeszcze wyraziciej, w caym szeregu wiadomoci ródowych, w^^stepuje

obowizek suby dworskiej iHoitahrt) Kazimierza wobec wadców
niemieckich. Tak w 1050 r., kiedy ksi zacz sobie swobodniej post-

powa, i przez to cign na siebie gniew Henryka III, wezwany zostaje

do Goslaru. gdzie usprawiedliwiwszy si, odzyskuje ask cesarsk, por.

Ann. Altah., Script. rer Germ. XXXVI. 46. R. 1054, dla ostatecznego

zaatwienia sporu polsko-czeskiego o lsk, Henryk, bawicy w Kwe-
dlinhurgu, ad se ducem Boiemicimi et Bolanicum evocat, eosue... in-

ter se pacatos domum remittit, Ibid. .50; prawo wywoania na dwór

wyranie lu podkrelone, a zarazem stwierdzony fakt, i zwierzchnik
wystpuje jako rozjemca czy sdzia midzy podwadnymi so-

bie ksitami. .leszcze za wczeniej, pod 1046, powiadczony mamy inny

wypadek podobny, przybycie Kazimierza na dwór cesarski w Merseburgu,

gdzie znaleli si take Brzelysaw czeski i Ziemomys pomorski, zno-

wu dla zaagodzenia wzajemnych sporów, Ibid. 41. Najjaskrawiej wy-

stpuje caa la rzecz w wiadomoci tego samego róda o wypadkach

z r. 1042. Do bawicego podówczas w Goslarze Henryka III Kazimierz,

zajty sprawami polskiemi, nie przyby sam, jeno wysa posów z da-

rami: ale: Bulanici ducis nuncii cum muneribus suis reiecti nec presen-
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Jakkolwiek zreszt z obu tych kombinacyj przyjmiemy,

okae si, e wócznia w. Maurycego wraz z gwodziem

z krzya Ciirystusowego musiaa by w posiadaniu Kazimierza

Odnowiciela zaraz w pierwszych czasach po powrocie jego

do Polski 1038. e za od tej wanie chwiU Kazimierz za-

oy w Krakowie stohc pastwow V wic nie wtpi, e
owe insygnia znalazy si z nim razem w teme samem miejscu.

Gdy za dla tych samych przyczyn, jakie przytoczyhmy co

do Szczodrego 2, i to tem bardziej w wypadku niniejszym,

przyj trzeba, i za Kazimierza nie móg jeszcze istnie odrbny

skarbiec ksicy, przeto nasuwa si std z koniecznoci do-

clam cesaris aut affatum meruerunt, quia ipse, iuxta uodiussus
e r a t, n o 1 u e r a t t e n i r e, Ibid. 32. Podkrelony tu zatem obowizek

osobistego Jawienia si ksicia na dworze zwierzchnika, odpowiada-

jcy cile ustalonym zasadom ówczesnego prawda lennego. Wan wia-

domo przynosi dalszy ustp tego róda, opisujcy zakoczenie wyni-

kego std zatargu pod r. 1043: Kazimierz przez nowe poselstwo do ce-

sarza usprawiedliwi tu swoj nieobecno w poprzednim roku wanymi
powodami, et iusiurandum promittendo confirmavit. Ibid,

32. Na ten ostatni ustp nie zwrócono dotd naleytej uwagi dla ob-

janienia gównego zagadnienia, jakie nas tu obchodzi. Stwierdzono w nim

wyranie, e Kazimierz ponowi przysig. Nie mona chyba do-

myla si tu czego innego, jak przysigi wiernoci (lennej). Jeeli j
w r. 1043 ponawia, to kiedy zoy j po raz pierwszy? Nie umiemy

tu wskaza stosowniej szej chwili, jak wanie rok 1038, kiedy Kazimierz

wybiera si z Niemiec z powrotem do Polski. Jeli wtedy wykona przy-

sig wiernoci (wobec Konrada II), to oczywicie musia te doj do

skutku formalny ze strony cesarza akt inwestytury, a do aktu takiego

potrzebne byo vexillum. Znowu wskazuje to na wrczenie Kazimierzo-

wi wóczni w. Maurycego nie tylko ze wzgldu na przytoczone poprzednio

momenty rzeczowe, ale i dla tego, e nie spotykamy póniej w Polsce

adnej innej chorgwi ksicej, którby mona zwiza z wypadkami

niniejszymi. Omówione tu zdarzenia zapisuje w odnonych miejscach

Ktrzyski St., Kazim. Odnów., Rozpr. Akad., Wydz. hist.-filoz. S. II,

XIII. 325. 328. 331. 334 338. 341. 342. bez rozpatrzenia zasadniczego

ich zwizku z kwesty zwierzchnictwa niemieckiego, jakkolwiek zreszt

ogólnie. Ibid. 337 zwierzchnictwo to trafnie uznaje.

» Por. Balzer, Stolice Polski 963—1138, 35 n. 58 n.

2 Por. str. 37.
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inys, e ju za niego insygnia te zoone zostay
w skarbcu katedralnym krakowskim, gdzie te znaj-

dujemy je w niespena jedno stulecie póniej. Wanie za Ka-

zimierza wykonana zostaa romaska cz budowli katedral-

nej, obejmujca wspomnian powyej zakrysty jako bezpie-

czne, do przechowywania skarbca najlepiej nadajce si po-

mieszczenie.

O ile zatem przypuszczenia te s zasadne, moe m y

dat miej s co w ego poczenia obu skarb có w, ksi-
cego i katedralnego, cofn w czasy Kazimie-
rza Odnowiciela, zatem do pierwszych chwil, w których

po powrocie tego ksicia do Polski i podjtej przeze restau-

racyjnej pracy, Kraków sta si stolic pastwow.
Zwizek obu faktów jest zreszt zupenie naturalny: odkd
bowiem ksita obraU sobie ten gród jako siedzib sta,

zaistniaa te potrzeba umieszczenia w nim ksicego skarbca

;

e za stosunki ówczesne nie nadaway si jeszcze do utwo-

rzenia skarbca odrbnego, przeto, za wczeniejszym przyka-

dem Zachodu, a zapewne te w dostosowaniu si do wzoru, jaki

przed r. 1038 istniat w Gnienie, obrano tu ksztat poczenia

go z miejscowym skarbcem katedralnym. Kiedy Szczodry

skada tu nowe swoje insygnia, nie tworzy ju rzeczy no-

wej, jeno stosowa si do zasady, przedtem ju urzeczywi-

stnionej. Pocztek zczenia obu skarbców wyprzedza tedy

samo nawet odnowienie królewskoci w Polsce ^

* Ustalona tu pocztkowa granica powstania ksicego skarbca

w Krakowie i poczenia go z tamtejszym skarbcem katedralnym, jest

najwczeniejsza moliwa. Wiadomo Komy, Font. rer. Bohem. II.

70, który, opisujc dokonany jeszcze przed powrotem Kazimierza najazd

Brzetysawa na Polsk, opowiada o istnieniu wielkiego skarbca ksi-
cego w Krakowie i o bogatym upie, rzekomo stamtd uwizionym przez

Brzetysawa (veteres thesauros ab antiuis ducibus in erario abscon-

ditos), jest grubym anachronizmem, i mija si z rzeczywistoci. Por.

moj prac: Stolice Polski 963—1138, 19. 60 przyp. 4 Ktrzyski
St., Kazimierz Odnów., Rozpr. Akad., Wydz. hist. S. II, XIII. 312, który

anachronizmu nie dostrzeg, idc lepo za |Kom, przyjmuje, e w Kra-
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A tlo kocowych lat Xni w. — powiedzmy dokadniej:

do r. 1290 — w stosunkach, dotyczcych skar])ca, jak si

one iioyry od czas>')\v Odnowiciela i Szczodrego, i jak je

pod r. 1260/1 wyranie powiadcza rozpatrzona poprzednio

wiadomo ywotu w. Stanisawa, nie nastpiy jakiekolwiek

zmiany. Nie ma wskazówki, ani nawet prawdopodobiestwa,

eby w ostatniem trzydziestoleciu tego okresu (12(30—1290)

dokonaa si jakakolwiek zasadnicza pod tym wzgldem re-

forma, a zwaszcza, eby nastpio oddzielenie skarbca ksi-

cego od katedralnego. Dla przyczyn, których osobno tóma-

czy nie potrzeba, nie mona te przyj, eby w czasie tym

zwikszy si móg w jakikolwiek sposób zasób mieszczcych

si tu insygniów. Ale na odwrót nie da si te przyj, eby
nastpio zasobu tego umniejszenie. Nie zosta w owem trzy-

dziestoleciu Kraków spldrowany czy spustoszony przez na-

jedc, nie byo niszczcego poaru na Wawelu, nie sycha
te nic o jakimkolwiek zamachu zbrodniczym na cao skarbca.

Nie mieli równie panujcy wtedy w Krakowie po kolei ksi-

ta: Bolesaw Wstydliwy, Leszko Czarny i Henryk IV wro-

cawski zasadnych powodów, eby insygnia ze skarbca usun,
czy te przewie dokdindziej ; owszem, wszyscy, nie wyj-

mujc ostatniego, który o Kraków opiera aspiracye swoje do

godnoci królewskiej, pilnowa raczej musieli, eby insygnia

pozostay w orodku ich posiadoci, zatem w Krakowie. Je-

dnem sowem, stan rzeczy, stwierdzony wyranie w poczt-

kach drugiej poowy XIII stulecia, musimy przyj jako nie-

zmieniony tal^e jeszcze u schyku przedostatniego dziesicio-

lecia tego wieku.

Kocowe chwile tego okresu zasuguj jednak na uwag

kowie znajdowa si skarbiec monarszy ju w czasie reakcyi pogaskiej

po mierci Mieszka II — niewiadomo tylko, przez kogo zgromadzony,

i komu sJucy, skoro do tego czasu nie przebywali tam wadcy Polski.

Sam fakt uwizienia skarbów z Polski przez Brzetysawa jest przypu-

szczalnie prawdziwy, tylko e trzeba tu przyj uwizienie ich z Gnie-

zna — nie z Krakowa.
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szczególn z innego wzgldu, przynosz bowiem, w zabytku,

z czasu tego pochodzcym, objanienie zgoa dotd ciemnego,

w nauce nieporuszonego jeszcze pytania: j akim by ks ztat
przechowywanej podówczas w skarbcu katedralnym korony,

t. j. korony Szczodrego. Na znanym, polichromicznym

sarkofagu Henryka IV ^ umieszczony jest w jednym z naro-

ników szczyt z krakowskim (biaym) orem z koron nad

gow. Wykaemy gdzieindziej szczegóowo 2, e uyte tu go-

do stoi w najcilejszym zwizku z zabiegami Henryka, jakie

podj po zajciu Krakowa celem odnowienia królestwa pol-

skiego. Suszna przyj, e ksztat korony nad orem krakow-

skim nie jest imaginacyjny, e raczej odpowiada ksztatowi

korony rzeczywistej, tej samej, któr Henryk chcia sobie wo-
y na skro, zatem korony Szczodrego, przechowanej w kra-

kowskun skarbcu katedralnym. Rysunek korony, jak go wi-

dzimy na godle sarkofagu, nie jest perspektywiczny, t. j. nie

ujmuje caoci klejnotu; podaje on tylko jedn jego poow,
zwrócon do patrzcego. Poowa ta jest trójpromienn, t. j.

z obrcz korony wychodz ku górze trzy lihe, i to w tym

sposobie, e jedna umieszczona jest w rodku, dwie inne w obu

naronikach. Liha rodkowa jest zupena, t. j. skada si z kie-

licha i dwu lici, lekko ku obu stronom od niego odchylonych;

obie lilie narone s tylko poowiczne, t. j. zawieraj po poowie

kiehcha i jednym tylko liciu bocznym. Znaczy to, e w dru-

giej, nieodtworzonej czci korony, musimy uzupeni najpierw

reszt (po poowie) obu lilij naronych, a nadto, w rodku,

jedn liU pen. Korona Szczodrego bya tedy w rze-

czywistoci czteropromienn. Ksztat lilij, jaki na wize-

runku widzimy, odpowiada w zupenoci zasadom ornamen-

tyki XI i XII stulecia: nie zwisaj tu jeszcze hcie, ani nie

odginaj si zbytnio doln czci od kiehcha, jak w utworach

* Luchs, Schles. Furstenbilder, tabl. 10 a.

* Por. tymczasem Eliasz-Radziko wsk i, Reg. Pol. w owietl,

sfrag.-herald., Kwart. Hist. XXVIII. 34.

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. 4
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Z koca XUI lub z XIV w.; jest tu przeprowadzone lekkie

tylko ich odchylenie i zachowany naturahiy ksztat licia, bez

sztucznego przecignicia i odgicia koca ku doowi ^ Dalsza

to wskazówka, popierajca-suszno przypuszczenia, e mamy
tu przed sob wizerunek (zreszt tylko schematyczny) korony

Szczodrego; a zarazem nowy dowód, e korona póniejszych

królów polskich, uywana od okietka, dziewieciopromieima,

z ociaymi, do zasad póniejszej ornamentyki dostosowa-

nymi ksztatami lilij, to utwór XIV dopiero \vieku, z dawniej-

sz koron Szczodrego nic wspólnego niemajcy*.

* O tych rónicach w ornamentyce lilij midzy wiekiem XI i XII

a XIII i XIV por. Kopera, T. z. korona Boi. Chr. 50. 51,

* Inne argumenty por. u tego autora, Ibid. 45 n., który na ogó

ma tu zasJug, i pierwszy ustali naukowo pochodzenie i czas powsta-

nia korony póniejszej, od koronacyi okietka uywanej.



n.

Korona Szczodrego przez Przemysa II uwiziona r. 1290

z Krakowa do Wielkopolski. Dwa skarbce koronne, kra-

kowski i wielkopolski, w czasie 1290—1300 r. Skarbiec

wielkopolski przez Wacawa II prawdopodobnie r. 1300

uwiziony do Czech.

Dla owietlenia dalszych kolei skarbca koronnego wa-

nem jest pytanie, jak koron koronowa si Przemys 11,

odnawiajc r. 1295 królestwo polskie?

Na ogó moliwe tu s dAva przypuszczenia: albo bya
to ta sama dawna korona Szczodrego, jaka a do schyku

Xin w. przechowywaa si w skarbcu katedralnym; albo te
Przemys do swej koronacyi sprawi sobie koron now. Po-

niewa koronacya odbya si w Gnienie, przeto w wypadku

pierwszym trzeba bdzie przyj, e korona dawniejsza w ja-

kim stosownym czasie przed tym aktem dostaa si z Kra-

kowa do Wielkopolski; w drugim wypadku byaby to korona

sprawiona na miejscu, w lad za czem naleaoby przyj, e
u samego schyku w. Xni znajdoway si w obrbie Polski

dwie korony królewskie, jedna, dawniejsza, w Krakowie, i druga,

nowa, w Wielkopolsce.

eby w sprawie tej wyzna si dokadniej, trzeba prze-

dewszystkiem przypomnie, e w r. 1320 nie byo ju adnej

korony królewskiej, nie tylko w Krakowie, ale na ogó w ca-

ej Polsce. okietek, chcc odby koronacy, musia sobie

sprawi koron now, która póniej suya ju wszystkim jego

4*
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nastpcom, a do ostatniego. Nowsze badania naukowe, jak

na to przed chwil zwrócilimy uwag, ustaliy, e bya to

robota XIV w., okietkowi wspóczesna, e tedy nie moe to

by dawniejsza korona krakowska, czy jakakolwiek inna przed-

tem istniejca, n. p. moliwa jeszcze nowa korona Przemysa ^

Gdyby w r. 1320 gdziekolwiek w obrbie podlegej okietkowi

Polski znajdowaa si korona dawniejsza, nie wtpi, e byby

on jej uy do koronacyi, nie tylko ze wzgldów prakty-

cznych, ale take i zasadniczych, dla stwierdzenia cigoci

i zwizku swojego dostojestwa królewskiego z trdycy kró-

lestwa dawniejszego. Zatrata korony krakowskiej musiaa tedy

nastpi w czasie midzy r. 1290 a 1320.

Nowsza nauka przyjmuje, e powodem zatraty stao si

uwizienie jej poza obrb Polski, przynajmniej tej Polski, jaka

od okietka zjednoczya si w wspólne pastwo. Jako przypu-

szczalnych sprawców uwizienia uwaaj badacze bd to

Wacawa II czeskiego, bd te Henryka III gogowskiego 2.

I suszna: gdy bowiem w czasie tym nie da si wykaza ja-

kie zdarzenie ywioowe czy militarne, któremu monaby przy-

pisa zniszczenie korony (najazd obcych, spustoszenie czy

spldrowanie Krakowa lub Gniezna, poar skarbca i t. p.),

przeto zatrat korony odnie mona tylko do faktu celowego

uwizienia: e za Przemys czy okietek, którzy w czasie

tym chwilowo, czasem za kilku nawrotami, panowah w Kra-

kowie czy Wielkopolsce, nie tylko nie mieli adnego celu, ale

nawet monoci wywiezienia korony poza obrb Polski, owszem,

raczej na jej utrzymanie w kraju, przy sobie, szczególny mu-

sieU ka nacisk, przeto sprawstwo uwizienia nie da si

odnie do nikogo innego, jak tylko do dwu innych jeszcze

wadców tych dzielnic od koca w. Xin, Wacawa II lub

Henryka gogowskiego, wzgl. jego synów (1306— 1314). MogU

1 Por. Kopera. T. z. korona Boi. Chrobr. 44 n. i Tene, Dzie-

je skarbca koron. 22 n.

2 Ibid. 21. 22.
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Piastowie gogowscy, zwaszcza sani Henryk HI, podnoszc

aspiracye do dostojestwa królewskiego, uwaa za rzecz bez-

pieczniejsz zoy koron gdzie w Gogowie, ni zostawi j
w Wielkopolsce, zagraanej cigle przez okietka; móg take
"Wacaw, mimo koronacy na króla polskiego i skupiony w swem
rku znaczny obszar Polski, nie czu si tu, jako obcy dy-

nasta, do bezpiecznym i przewie z tego powodu koron
do Czech.

O ile przypuci, e Gogowczyk jest tu sprawc, nale-

aoby przyj równoczenie, e korona, i to jedyna na ca
Polsk, w chwili wywiezienia znajdowaa si w Wielkopolsce,

e zatem ju poprzednio przewieziona tu zostaa, gdy ksi
ten posiada tylko Wielkopolsk, nie mógby zatem sam wy-

doby dawnej korony Szczodrego z Krakowa. O ile znowu
sprawstwo odniesiemy do Wacawa, który zarówno Wielko-

polsk jak i Krakowem zawadn, bdziemy mogli — w ode-

rwaniu — postawi alternatyw, e korona moga by uwi-
ziona do Czech bd z pierwotnego miejsca przechowania,

Krakowa, bd z Wielkopolski, dokd si przedtem w jaki

sposób przedostaa. Za sprawstwem Wacawa przemawia wik-

sze prawdopodobiestwo wewntrzne, a ponadto take analogia

zdarze, cile do osoby Wacawa dostosowa si dajca: bo

oto pod r. 1304, w zwizku z ówczesnemi roszczeniami Prze-

mysowców czeskich do królestwa wgierskiego, i podjt
w tym celu zwycisk wypraw na Wgry, zapisany mamy
fakt uwizienia przez Wacawa relikwij i insygniów pastwo-

wych wgierskich, niewyczajc samej korony w. Stefana^.

Uwizienie insygniów polskich nastpi mogo oczywicie do-

piero po koronacyi Wacawa, gdy w czasie samego aktu

insygnia znajdowa si musiay jeszcze w Gnienie, gdzie go

pomazano na króla polskiego; ogólnie mona tedy fakt uwie-

' Rocz. Miech.: 1304 rex Bohemie potenter intrat Ungariam et

asportavit secum caput sancti Stephani regis et lanceam et coronam.

Mon. Pol. II. 883.
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zienia zamkn w granicach lat królowania Wacawa 1300

do 1305.

W Kron. Zbras zachowaa si wiadomo, e Wacaw,
polubiajc w Pradze r. 1303 Ryks-Elbiet Przemysówn,
da j tame pod powag arcybiskupów mogunckiego i gnie-

nieskiego ukoronowa »na królestwo czeskie i pol-

skie«^ Zapiska ta nie jest do dokadn; nie objania mia-

nowicie, czy byy dwa odrbne akty koronacyjne, czy tylko

jeden wspólny, a jeli by jeden tylko, czy go dokonano za

pomoc jednej tylko korony, oczywicie tej, któr nosiy da-

wniej inne królowe czeskie, czy te przez kolejne woenie
dwu takiche koron, czeskiej i polskiej. Gdyby przyj, e
przy ceremonii uyta zostaa take korona polska, zatem bd
taka, któr sprawi móg dla swej ony Magorzaty Przemys II,

bd te ta. która z czasów Szczodrego przechowywaa si

dawniej w skarbcu katedralnym krakowskim, pewno jedna ze

znanych nam dwu koron srebrnych pomocniczych -, naówczas

byaby w tern do wyrana wskazówka porednia, e w Pra-

dze znajdoway si wtedy take inne królewskie insygnia pol-

skie: wtpi bowiem, eby sam tylko koron królowej spro-

wadzono tu osobno z Polski na jej koronacy. W takim razie

fakt uwizienia insygniów daby si uj w cilejsze jeszcze

ramy chronologiczne, pomidzy r. 1300 a 1303. Cokolwiek

zreszt o tym szczególe sdzi bdziemy, da si tu przytoczy

inny jeszcze, z tamtym zgoa niezwizany moment, który prze-

mówi za tem, eby uwizienie odnie do czasów, wyprzedza-

jcych koronacy Ryksy, a mianowicie do najbliszych chwil

po gnienieskiej koronacyi samego Wacawa. Bo tylko jeszcze

przez krótki czas po tym akcie, w jesieni 1300, zabawi Wa-
caw w Polsce, a póniej nigdy ju nie zjawi si w kraju;

jest tedy rzecz najprawdopodobniejsz, e wanie wtedy,

* Auctoritate Moguntini et Gnysnensis archiepiscorum consecrari

ac coronari ad regna Bohemie et Polonie... procuravit. Font. r er. B oh.

IV. 86.

2 Por. str. 13.
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wracajc do Czech, zabra ze sob insygnia polskie. Wszak

skoro przez uwizienie icli chcia si zabezpieczy przeciw

moMwym zamachom innych pretendentów, byo rzecz wska-

zan spieszy si z zabraniem insygniów jeszcze przed opu-

szczeniem Polski, gdy niebezpieczestwo grozio od pierwszej

chwili, chociaby ze strony Henryka gogowskiego, który ju
r. 1298 zaznaczy wyranie roszczenia swoje do godnoci kró-

lewskiej w Polsce ^.

Niejasn, po tem zacienieniu granic chronologicznych,

pozostanie jeszcze tylko kwestya, jakie byy losy korony kra-

kowskiej w czasie midzy r. 1290 a 1300. Poniewa na okres

ten przypadaj dwie koronacye królewskie w Polsce, Przemy-

mysa II i Wacawa, przeto nasuwa si samo z siebie do-

mniemanie, e losy owej korony zwizay si w jaki sposób

z faktem rzeczonych koronacyj, lub przynajmniej jednej z nich.

W oderwaniu — mona tu znowu poj rzecz w sposób roz-

maity. Mona przypuci, e korona dawniejsza, a do uwi-

zienia jej do Czech, pozostaa, jak przedtem, w przechowaniu

skarbca krakowskiego, e wic Przemys do koronacyi swej

uy nowej jakiej korony, i e t koron now koronowa si

nastpnie take Wacaw. Albo naodwrót mona przyj, e
ju Przemys, odbywajc koronacye w Wielkopolsce, uy do

tego celu korony Szczodrego, któr posiad w jakikolwiek spo-

sób, i e po nim koronowa si ni Wacaw II. Mona wre-

1 Kod. dypl. Wielk. II. nr. 787. Kodziski, W. okietek

a Habsburgowie, Rozpr. Akad., Wydz. hist.-filoz. S. II, XXXIV. 265 przyp.

3, stawiajc równie domys, e insygnia polskie uwiezione zostay przez

Wacawa, przyjmuje, e stao si to r. 1303, z okazyi omówionej co do-

piero koronacyi Ryksy-EIbiety. Zwrócilimy ju uwag na to, e samo

przewiezienie korony królowej w tym czasie jest mao prawdopodobne;

ale gdyby nawet przyj, e stao si to wówczas, brakowaoby wszelkiej

podstawy do objanienia — w takim zwizku wypadków — racyi prze-

wiezienia innych insygniów królewskich. Przewiezienie to musiao by wy-

pywem innych, wanych pobudek politycznych, które z sam ceremoni

koronacyi Ryksy nie stoj w zwizku; trzeba ich szuka w momentach

odmiennej treci, które, jak widzielimy, wskazuj ju na rok 1300.
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szcie czciowo poJczy oba przypuszczenia, przyjmujc, e do

koronacyi Przeinysla uyta zostaa korona nowa, podczas

gdy dawna zachowana bya jeszcze w Krakowie, gdzie Prze-

mys w czasie tym nie panowa, i e dopiero Wacaw, nie-

liczc si z istnieniem nowej korony Przemysa, sprowadzi

dawn z podlegego sobie Krakowa do Gniezna i uy jej do

koronacyi.

Z tych trzech przypuszcze dwa, wykluczajce akcy

Przemysa w sprowadzeniu dawnej korony do Wielkopolski,

rodz od razu pewne trudnoci i stawiaj zagadnienie cae

w osobUwem owietleniu. Bo jeli obaj królowie koronowali

si koron now, to naleaoby przyj, e Wacaw uwozi

potem do Pragi a dwie korony królewskie, jedne z Gniezna,

a drug z Krakowa. Jeli za przyj, e Przemys uy no-

wej, a Wacaw starej korony, to znowu mniej zrozumia

byoby rzecz, dla czego — w owych czasach, przywizuj-

cych tyle wagi do precedensów — nie poszed jego ladem, i nie

wyoy sobie na skro tej samej korony, któr nosi bezpo-

redni jego poprzednik 1. Nie mówi ju o tem, e i w tym

wypadku naleaoby przyj fakt uwizienia do Czech a dwu

koron królewskich, prawda e ju obu z Gniezna, jednej no-

wej. Przemysowej, i drugiej, dawniejszej, z Krakowa tam

sprowadzonej. Wac.awowej. Itak, samo ju oderwane rozwaenie

zaznaczonych moliwoci przemawia silnie za odrzuceniem dwu

ostatnich, a zarazem za przyjciem jedynej, jaka tu jeszcze po-

zostaa, kombinacyi, która zarazem usuwa wszystkie sztu-

cznoci i komplikacye, e korona krakowska przewie-

ziona zostaa przez samego ju Przemysa do

1 ByJoby to zwaszcza koniecznem ze stanowiska tezy >królestwa

wielkopolskiego^, jak j postawili Kutrzeba, Hist. ustr. Pol. wyd. 3,

53, Ktrzyski S t., Królestwo Wielkopolskie 1 n. i Tene, Zapis

Kazim. W. 1 n.; gdy dla Wacawa ^wielkopolsk* koron mogaby by
tylko domniemana nowa korona Przemysa, pierwszego i ostatniego przed

nim, jaki — w wietle tej tezy — kiedykolwiek istnia, »wielkopolskie-

go* króla.
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Wielkopolski, e suya tu do koronacyi zarówno jemu

jak i Wacawowi, i e tylko ona jedna — nie dwie korony

królewskie — przez tego ostatniego wadc uwiziona zostaa

wnet potem do Pragi.

Przyjmujc tu akcy Przemysa, nie moemy oczywicie

opatrywa jej jak dat, zblion bezporednio do chwili samej

jego koronacyi. Liczc od r. 1295 wstecz, na przestrzeni pi-
ciu bezmafa lat poprzednich, w krakowskiej ziemi rzdzi ju
i posiada j Wacaw. W tym czasie Przemys nie móg wy-

doby korony krakowskiej, ani te przenie jej do Wielko-

polski. Sta si to mogo tylko wtedy, kiedy Wacaw Kra-

kowem jeszcze nie zawadn, a ziemia ta podlegaa samemu
Przemysowi, zatem midzy poow r. 1290 a pocztkiem

r. 1291. W obrbie tych granic chronologicznych zwrócimy

znowu blisz uwag na czas okoo poowy wrzenia 1290.

Jest rzecz uwagi godn, e Przemys, przybywszy do Kra-

kowa w najbliszym czasie po zgonie Henryka IV (jest tam

ju 25 lipca t. r.), pozostaje w tym grodzie tylko przez okoo
trzy miesice: ostatnie jego dokumenty, tame wystawione,

nosz dat 12 wrzenia t. r.^ Potem znów przenosi si do Wiel-

kopolski; jest tam ju conajmniej pod koniec padziernika

t. r. 2; i cho stamtd przez kilka jeszcze miesicy wykonuje

rzdy w Maopolsce, nie wraca ju przecie do Krakowa a
do ustpienia go Wacawowi w pocztkach r. 1291. Nie trudno

dostrzec, e to ryche jego usunicie si z Krakowa musiao
mie jaki wany podkad poHtyczny; okaemy gdzieindziej,

e stao ono w zwizku przyczynowym z podjt ju akcy

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 92. 93.

2 Kod. dypl. W i e 1 k. II. nr. 660. Dokument Przemysa, wysta-

wiony rzekomo w Poznaniu 14 wrzenia 1290 (w dwa dni po stwier-

dzonym pobycie w Krakowie), Ibid. II. nr. 653, jest podrobiony, por.

Krzyanowski, Dypl. i kanc. Przem. II. 177, reg. nr. 118. Nie wyni-
ka std zreszt, eby ju w najbliszym czasie po 12 wrzenia 1290,

choby okoo poowy tego miesica, Przemys nie móg si znajdowa
w Wielkopolsce.
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samego Wacawa o Kraków ^. Chwila wyjazdu Przemysa, po-

owa wrzenia 1290, bdzie te najprawdopodobniej chwil

uwizienia korony Szczodrego z Krakowa do Wielkopolski;

wanie wtedy, wobec gronie zarysowujcej si przyszoci,

Przemys, majc ju zdawna wytknity cel odnowienia króle-

stwa, musia szczególne przywizywa do tego znaczenie, eby
korony polskiej nie zostawi Wacawowi, eby j usun
z Krakowa i przenie w bezpieczne miejsce w wielkopolskiej

swojej ojcowinie, a przez to nie tylko wspózawodnikowi swe-

mu wytrci z rki jedno z najwaniejszych narzdzi urze-

czywistnienia jego planów, ale co wiksza, narzdzie to zu-

ytkowa dla wasnych celów.

Porednie, ale zarazem bardzo jaskrawe stwierdzenie

tego domysu przynosz nastpujce spostrzeenia. Rzuca si

przedewszystkiem w oczy, e Przemys, skoro tylko po Hen-

ryku wrocawskim uzyska panowanie w Krakowie, wprowa-

dzi wprawdzie na piecz swoj krakowskiego ora (z prze-

pask lsk), ale nie ozdobi go jeszcze koron, mimo e ona

znajdowaa si ju w omówionem poprzednio godle Henryko-

wem-; ta piecz przywieszona jest jeszcze do obu wspomnia-

nych ostatnich jego dokumentów, jakie wystawi w Krakowie

12 wrzenia 1290 3. Zaraz potem jednak, conajmniej ju od

koca padziernika 1290, zjawia si nowa piecz Przemysa,

z takim samym, jak poprzednio, orem, ale ju z koron na

gowie *. Jest to czas, w którym Przemys panuje wprawdzie

nadal w Krakowie, i zaatwia nieraz jeszcze akty rzdowe,

dotyczce tej ziemi, ale przebywa ju stale w Wielkopolsce.

Musia chyba zaj jaki wany powód tej zmiany sfragistycznej,

1 Bliej o tern w osobnej, do druku przygotowanej pracy.

^ Por. str. 49.

'Wizerunek u Piekosiskiego, Piecz, pol., Spraw. Kom. do|

bad. hist. sztuki VI. nr, 203 (galw.).

* Ibid. VI. nr, 207 (galw.); Stronczyski, Pomn. Piastów 24

1

{wolnorcz.). O tej zmianie pieczci por. te Eliasz-R adzikowski, Re-

gnum Pol. w owietl, sfragist.-herald., Kwart. Hist. XXVIII. 30.
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lem bardziej rzucajcy w oczy, e poprzednia piecz zarzu-

cona zostaa po kilkumiesicznem zaledwie uywaniu. W zwiz-
ku z omówionym ju szczegóem, i stao si to wanie
w chwili, w której Przemys ze wzgldu na akcy Wacawa
o Kraków zmuszony by opuci t ziemi, to zjawienie si
korony nad gow ora piecztnego nabiera szczególnego zna-

czenia. Zasadnym bdzie tu domys, i Przemys za pomoc
dodanego emblematu nie same tylko chcia podkreli aspi-

racye swoje do korony, skoro ich w tym sposobie nie pod-

krelajeszcze w czasie pobytu swego w Krakowie: ale e ponadto

chcia stwierdzi take, e mimo przeniesion z Krakowa sie-

dzib, jest w rzeczy wistem posiadaniu dawniej-
szej korony krakowskiej. W takim za razie fakt prze-

wiezienia jej z Krakowa do Wielkopolski okoo poowy wrzenia

1290 bdzie mona uwaa jako sfragistycznie potwierdzony.

Do tego spostrzeenia doczymy inne. W omówionej co

dopiero póniejszej pieczci Przemysa korona ponad gow
ora, przedstawiona w dostpnej patrzcemu poowie, jest trój-

promienna, t. z. na obrczu jej umieszczone s u góry trzy,

w równych odstpach od siebie oddalone lilie, jedna pena
w rodku, a dwie poowiczne w naronikach. Dokadnie tak
sam posta przedstawia korona ponad gow ora w póniej-

szej królewskiej pieczci majestatycznej Przemysa z r. 1295,

której wizerunek opar si w caoci (z jedynym wyjtkiem co

do przepaski lskiej) na wizerunku pieczci niniejszej ^. Otó
zastanawiajc jest rzecz, e dosownie taki sam ksztat ko-

rony nad gow ora wykazuje take objanione poprzednio

godo (krakowskie) w lewym szczycie sarkofagu Henryka IV;

stwierdzilimy, e byo ono schematycznem (w poowie) od-

tworzeniem ksztatu przechowywanej wówczas (za Henryka)

w skarbcu katedralnym krakowskim czteropromiennej korony

Szczodrego -. Wizerunki korony na obu ostatnich pieczciach

* Piekosiski, Pieczci pol. nr. 218. 219, (galw.) i ebraw-
s k i, Piecz. pol. tabl. 6 nr. 19. 20 (wolnorcz.).

2 Por. str. 49. 50.
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Przemysa odtwarzuj zatem równie rzeczywisty ksztat da-

wniejszej korony polskiej. Zachodzi wobec tego pytanie, dla

czego i w jaki sposób ten ksztat przedosta si na obie pie-

czci Przemysa. Cldyby zabytki sfragistyczne tego ksicia od

samego pocztku jego rzdów krakowskich zawieray bez wy-

jtku i bez przerwy wizerunek korony nad gow ora, mo-

naby to zjawisko wytióraaczy prostem naladownictwem ze-

wntrznem, przejciem rzeczy z gotowego, bezporednio przed-

tem wytworzonego wzoru Henrykowego. Trudniej jednak uciec

si do takiej wykadni, jeh zwaymy, e midzy powstaniem

goda Henryka IV, a zjawieniem si pieczci Przemysa z orem
ukoronowanym, jest przerwa, wypeniajca pierwszych kilka

miesicy krakowskich rzdów tego ksicia, w cigu których

uywa on pieczci z orem bez korony ^. Nasuwa si wobec

tego domys, e zjawienie si korony nad orem na najbliszej

potem jego pieczci jest nastpstwem jakiej samoistnie w tym

czasie dopiero ujawnionej pobudki; za tak za pobudk —
uwzgldniajc zwizek zestawionych poprzednio zdarze —
najsnadniej uzna wzicie w posiadanie rzeczonej korony, i to

w tym sposobie, e mu na podkreleniu tego faktu posiadania

osobliwie zalee musiao. Przypomnijmy jeszcze, e owa pie-

cz z koron zjawia si zaraz po opuszczeniu Krakowa przez

Przemysa, w dobie, w której rzdy nad ziemi krakowsk

przyszo mu ju wykonywa z Wiekopolsld. Na czem znowu
bdziemy mogli oprze prawdopodobny wniosek, e opuszcza-

jc Kraków, Przemys uwióz ze sob przechowan tam do

tych czasów koron królewsk, i okoliczno t obecnie przez

odpowiedni emblemat pieczci wyranie zaznaczy.

Osobno zwrócimy jeszcze uwag na inny wymowny
szczegó, na oba wspomniane ju dokumenty jego z 12 wrze-

nia 1290. Oba, to waciwie jeden przywilej w dwu styli-

stycznie czciowo odmiennych redakcyach, wystawiony na

imi Pawa, ówczesnego biskupa krakowskiego; biskupstwo

1 Por. str. 58.
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otrzymuje tu niezwykle hojne uposaenie majtkowe, bo dzie-

sicin z poowy wszystkich dochodów up krakowskich i.

Oba dokumenty, dochowane w oryginale, opatrzone s po raz

ostatni pierwsz krakowsk pieczci Przemysa z orem nie-

ukoronowanym. oba te s ostatnie, jakie Przemys wystawi
w Krakowie. Zastanawia tu owa szczególna hojno i aska,

okazana biskupowi przez Przemysa na samem wyjezdnem

z Krakowa. Nie zdoby si na ni ksi przy objciu rzdów
w tej ziemi, jak si to pospohcie dziao w podobnych wypad-

kach, zwaszcza wtedy, kiedy wadca, ziemi tej dotd obcy

(z innej linii ksicej lub z innej dynastyi pochodzcy), roz-

poczyna tu panowanie; nie wyda, jak przed nim Laskonogi,

kiedy zabiega o rzdy opiekucze nad Maopolsk (1228), lub

zaraz po nim (1291) Wacaw II, kiedy si usadowi w Kra-

kowie, jakich wielkich przywilejów na rzecz tamtejszego

spoeczestwa^: wszystkie w cigu krakowskiego panowania

Przemysa wydane a do tej chwiU jego przywileje ' dotyczyy

rzeczy droljniejszych: o ile za nadaway take jakie nowe
uprawnienia czy zwolnienia, byy tylko przywilejami szczegól-

nymi, i nie sigay, nawet w przyblieniu, znaczeniem i roz-

miarami tak daleko, jak ów wielki przywilej uposaenia bi-

skupstwa krakowskiego. Widocznie wanie wtedy dopiero mu-
siay zaistnie jakie szczególne powody posunitej do tak nie-

zwykych granic hojnoci.

Jakie to mogy by powody? Monaby przypuci, e
Przemys, opuszczajc, ale nie wyrzekajc si jeszcze Kra-

kowa, zamierza tym aktem aski zapewni sobie wierno
i dalsze poparcie polityczne tyle wanego czynnika w ówcze-

snem yciu publicznem, jakiem byo duchowiestwo miejscowe.

Ale w tym wypadku oczekiwalibymy te podobnych aktów

aski przynajmniej jeszcze na rzecz rycerstwa tamtejszego,

1 Kod dypl. kat. krak. I. nr. 92. 93.

* I b i d. I. nr. 19. 20. 94.

'Zestawione u Krzyanowskiego, Dypl. i kanc. Przem. II.

177 reg. nr. 111—115.
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czy to w odniesieniu do poszczególnych, wybitniejszych jednostek,

czy te w ksztacie przywileju ogólnego, w rodzaju wspomnia-

nych co dopiero przywilejów Laskonogiego czy Wacawa; gdy
poparcie rycerstwa byo w tym wypadku równie wanem
i podanem. Tymczasem nie dochowa si z owego czasu

chociaby najnmiejszy lad tego rodzaju akcyi Przemysa w sto-

sunku do warstwy rycerskiej. Sn tedy hojno, okazana bi-

skupowi, nie tyle bya wypywem rozwaa pohtycznych ze

wzgldu na przyszo, ile raczej wynagrodzeniem jakiej usugi,

wanie wtedy mu wywiadczonej, i to usugi wybitnego zna-

czenia i doniosoci, skoro akt aski ksicej posun si tak

daleko. W szeregu rónych moliwych przypuszcze, jakie

monaby tu osnu co do charakteru owej usugi, jedno —
w zwizku z innemi wskazówkami, rozwaonemi poprzednio —
wysuwa si na pierwsze miejsce: biskup Pawe, jako

zwierzchnik katedry, wyda opuszczajcemu Kraków
Przemysowi przechowan w tamtejszym skarbcu

dawn koron królestwa polskiego.

Nie bya ta korona, czy inne insygnia królewskie, w skarbcu

zoone, wasnoci biskupa czy katedry krakowskiej; naleaiy

one do skarbca ksicego, miejscowo tylko z waciwym
skarbcem katedralnym zczonego. Mimo to wszystko, nieatwo

sobie wyobrazi, eby zamierzone przez Przemysa, do tyla

nieprawidowe usunicie korony ze skarbca mogo si doko-

na bez wspóudzia'u, powiedzmy dokadniej, bez zgody bi-

skupa. W podlegej jego zwierzchniemu nadzorowi budowli ka-

tedralnej zoona bya korona; cokolwiek o prawie dowolnego

rozporzdzania ni przez ksicia sdzi bdziemy, za losy tego

klejnotu sta si móg odpowiedzialnym jego naczelny stró,

biskup krakowski. Móg si sta odpowiedzialnym wobec no-

wego pana, który grozi zajciem Krakowa, czy chociaby wo-

bec miejscowego spoeczestwa, wobec wiecu dostojników ma-

opolskich: bo w czasie tym wpyw wyszych warstw spo-

ecznych siga ju tak daleko, e sprawa pubhczna, do tyla

pierwszorzdnie wana, jak przeniesienie korony, nie da si
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pomyle jako moliwa do zaatwienia bez zgody wielmoów \

Zwiksza si stopie odpowiedzialnoci przez to, e uwie
koron mia » czowiek nowy«, wadca, który nie pochodzi

z maopolskiej linii ksicej, którego bezporedni przodkowie

tutaj nie panowali, i który sam nie dawniej tu odziery rzdy,

jak przed kilku miesicami, a teraz, po krótkim pobycie

w Krakowie, mia znowu opuci t ziemi. Cay ten szereg

pitrzcych si trudnoci widzia- zapewne i ocenia dosadnie

sam Przemys, przewidywamoe opór wiecu, lub mia wtem inte-

res szczególny, eby rzecz nie rozgosia si, eby zostaia

w tajemnicy — chociaby wobec Wacawa; skd wytóma-

czy atwo, dla czego jej nie przeprowadzi formalnie, dla

czego nie zwoa zgromadzenia baronów i nie postara si

o ich przyzwolenie na zabór korony. Ale wanie dla tego tem

potrzebniejsz bya zgoda biskupa, tem wiksz bya usuga,

wywiadczona przeze Przemysowi, e jej nie odmówi. Na

tyle ryzykown decyzy, na wzicie cikiej odpowiedzialnoci

na swe barki, zdoby si móg Pawe chyba pod dziaaniem

bardzo silnych pobudek. Tych, co prawda, nie brak — a byy

one wszechstronne. Osobista wdziczno za uwolnienie z wi-

zienia, ogólne stanowisko ówczesnego duchowiestwa polskiego,

tak ywo popierajcego ide odnowienia królestwa, i dla tego

' chtnie gromadzcego si pod sztandarem gównego jej w tym

czasie przedstawiciela, Przemysa^, niech przeciw obcemu

pretendentowi, Wacawowi, grocemu zajciem Krakowa,

wreszcie ywotny interes kocioa samego, zagroonego w spra-

wie witopietrza, na wypadek gdyby w Polsce utrwaliy si

rzdy czeskie ' — wszystko to skoni go mogo, eby w spra-

wie tej pój Przemysowi na rk. Ale osobny, wybitny akt

1 Por. zreszt, co niej jeszcze o znaczeniu insygniów koronnych

powiemy w rozdz. V niniejszej czci.
* O czem bliej w osobnej, do druku przygotowanej pracy.

» Por. Grunhagen, Gesch. Schles, I. 120 i Ptanik, Denar w..

Piotra, Rozpr. Akad. Umiej., Wydz. hist. S, II, XXVI. pass.
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wdzicznoci ze strony ksicia rozumia si tu chyba równie

sam przez si.

Jest wreszcie wyrane wiadectwo ródowe, e Prze-

mys w czasie koronacyi by w posiadaniu korony, dawniej

w Krakowie przechowywanej, i e ni wanie uwieczy so-

bie skro w r. 1295. Kron. Zbras., ródo wspóczesne i naj-

lepiej o dziejach Wacawa poinformowane, opowiada, e król

czeski, wtedy ju panujcy w Maopolsce, skoro go tylko do-

sza wie o pomazaniu Przemysa, wysa do poselstwo z za-

pytaniem: qua mente di a dema Polonie, q u od ab anti-

quo fuerat in Cracovia, sibi vendicare presumeret^

Mona ten ustp poj take w znaczeniu przenonem, t. j.

dopatrzy si tu stwierdzenia faktu, e królewsko polska zwi-

zana jest z stoeczn ziemi krakowsk 2; ale bdzie to tylko

dalszy, poredni wniosek, wysnuty z innego, bezporedniego,

który niezalenie, i obok tamtej wykadni, trzeba wysun na

pierwsze miejsce, jako dosowne oddanie myli, zawartej

w przytoczonych sowach kronikarza. Mówi one wprost

o klejnocie koronnym, o dyademie jako przedmiocie rzeczy-

wicie istniejcym, rzeczowo uchwytnym, który zdawma znaj-

dowa si w Krakowie, przyczem stwierdzaj, e Przemys

ten oto dyadem sibi vendicare presumpsit. Dwa s, jak wia-

domo, znaczenia wyrazu: vendicare, jakie tu na ogó mogyby
by brane w rachub: roci sobie prawo do czego, docho-

dzi czego, albo wprost: przywaszczy sobie co 3. Pierwsze

z tych znacze musi tu odpa. Bo jedno z dwojga: albo

Przemys koronowa si koron krakowsk, w takim razie po-

siada j ju, i nie móg dopiero roci sobie do niej prawa;

allDO te koronowa si jak now, » wielkopolsk* koron:

w takim razie ona mu wystarczaa, i nie byo dla powodu

roci sobie praw do korony krakowskiej ; zwaszcza e w przy-

1 Font. rer. Bohem. IV. 61.

* Por. Balzer, Z powodu now. zarysu Hist. ustr. Pol.. Kwart.

Hist. XX. 26.

3 Por. zestawienie u Klotza. Hdwtbuch d. lat. Sprache II. 1811.
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toczonym ustpie nie chodzi o okrelenie jakich moUwych
de Przemysa ze wzgldu na przyszo, jeno o stwierdze-

nie zdarze, towarzyszcych samej koronacyi. Pozostaje zatem

tylko drugie znaczenie tego wyrazu: przywaszczy sobie.

W takim za razie ustp niniejszy stwierdza wyranie i bez

adnej wtpliwoci, e Przemys »przywaszczy sobie

koron polsk, która od dawna przechowywana
bya w Krakowie*. Z przyczyn poprzednio zaznaczonych

nie mona przyj, eby j sobie przywaszczy tu przed

koronacy; mogo si to sta tylko w czasie, kiedy sam pa-

nowa i przebywa w Krakowie, zatem jeszcze w r. 1290 *.

Czy Przemys uwióz z Krakowa sam tylko koron,

czy te oprócz niej take inne insygnia, w tamtejszym skarljcu

dotd zoone, a w tym ostatnim wypadku, czy uwióz je

wszystkie, czy te tylko niektóre — oto pytania, które z roz-

patrzonem tu zagadnieniem gównem cz si same przez si

jako kwestye dodatkowe. Wszystkie omówione poprzednio

wskazówki stwierdzaj tyle jedynie, e w posiadaniu Przemy-

sa, po opuszczeniu Krakowa, znajdowaa si, z insygni(>w

dawniejszych — korona. Nie wyklucza to oczywicie moli-

woci, e zabra móg take inne insygnia. Ale z drugiej strony

1 Przypuszczenie, e Przemyl uwióz koron polsk z Krakowa

do Wielkopolski, wypowiadaj ogólnikowo take Kopera, Dzieje skarbca

koron. 14. 19. 20 i Krzyanowski, Reg. Pol, II. 22, pierwszy chwie-

jc si tu midzy datami 1290 i 1295 (tak zapewne poprawi naley

oczywisty bd drukarski 1245); Krzyanowski natomiast wyranie przyj-

muje, e uwizienie nastpio przed wkroczeniem Czechów do Krakowa.

Omówiony ustp Kron. Zbras. jest take dla Krzyanowskiego wska-

zówk, i Przemys zabra ze sob koron, jakkolwiek wykadni t po-

daje z pewnem wahaniem; cile w duchu naszych wywodów tómaczy

go Kopera, przydajc zarazem trafne, cho niewywietlone osobnymi ar-

gumentami przypuszczenie, e do wywiezienia korony dopomóg Prze-

mysowi biskup krakowski. Susta, Vacl. II a kor. pol., Ces. as. hist. XXI_

327 uwaa domys, znany sobie z lunej wzmianki w podrczniku, i
korona krakowska uwiziona zostaa przez Przemysa do Wielkopolski,

za nieuzasadniony. Pogld ten wynik std, e nie zna, czy nie rozpa-

trzy historyi insygniów koronnych polskich.

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. 5
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nie ma te koniecznoci takiego przypuszczenia. Akt uwizie-

nia korony mia podkad wybitnie polityczny. Majc na oku

spraw odnowienia królestwa, która go zaprztaa od dawna,

której powici gówny wysiek swojego ycia, musia Prze-

mys przywizywa szczególne znaczenie do tego, eby posi
klejnot, w którym wedug poj ówczesnych zerodkowywaa

si idea królewskoci polskiej, i który, woony mu na skro,

mia si sta cznikiem pomidzy nowem a dawniejszem

królestwem; a zarazem, aeby mono zawadnicia tym

klejnotem odebra swemu wspózawodnikowi, Wacawowi II,

który wyciga ju rce po Kraków, a królewskiego dostoje-

stwa w Polsce równie ju poda ^ Tym klejnotem, symbo-

lizujcym królewsko, bya przedeM^szystkiem korona; i dla

tego ona musiaa by uwiziona z Krakowa. Gówny cel Prze-

mysa zosta przez to osignity; gdyby nawet przyj, e
wszystkie inne insygnia pozostay w l^akowie, nie polepszao

to zasadniczo pooenia Wacawa, jak z drugiej strony nie

utrudniao akcyi samego Przemysa.

Tak wic momenty polityczne, które przedewszystkiem

doszy tu do znaczenia, nie przemawiaj koniecznie za do-

mniemaniem, e r. 1290, oprócz korony, uwiezione zostay

take inne insygnia; w owietleniu tem fakt pozostawienia ich

w skarbcu krakowskun da si przyj jako zupenie moliwy.

Popieraj ten domys inne jeszcze wzgldy rzeczowe. W cza-

sie, w którym miaa si odby koronacya Przemysa, znany

by ju w Polsce zachodni Ordo coronandi z X w., i wedug
niego najprawdopodobniej odby si te ceremonia pomazania

tego wadcy ^. Wedug owego ceremoniau do aktu koronacyi,

prócz korony samej, potrzebne byy jeszcze nastpujce in-

sygnia: bero, miecz, piercie i laska (baculus, virga), któr

zastpi byo mona jabkiem ^ Czciowe potwierdzenie, i

^ Bliej o tem w osobnej pracy, przygotowanej do druku.

* Kutrzeba, Ordo coron. regis, odb. 20 n.

' Tene, ZródJa cerem, koron. 36. 37.
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Przemys rzeczywicie uy tych insygniów przy koronacyi,

mieci si w wizerunku strony gównej jego pieczci majesta-

tycznej z r. 1295: wyobraona tu posta wadcy z berem

w prawicy, a jabkiem w lewicy ^ Otó z wszystkich do tego

ceremoniau potrzebnych insygniów, w skarbcu katedralnym

krakowskim — po odliczeniu korony — znajdowao si r.

1290 jedno tylko bero; nie ma wiadomoci, ani nawet pra-

wdopodobiestwa, eby si tam mieciy inne: miecz, piercie

i laska czy jabko 2. Te zatem nie mogy by przewiezione do

Wielkopolski, a Przemys musia bd co bd sprawi sobie

do koronacyi szereg nowych insygniów. Nie da si wobec tego

wykluczy przypuszczenie, e, jak one, tak nawet i bero mo-

go by wtedy wykonane z nowa, e wic dawniejsze bero

Szczodrego pozostao w skarbcu krakowskim.

Ale uwizienie bera razem z koron, to rzecz wzgl-

dnie jeszcze najbardziej moliwa; ostatecznie bowiem byo to

jedno z gównych, do aktu pomazania koniecznie wymaganych

insygniów. Sam wzgld praktyczny móg tedy skoni Prze-

mysa, eby je, obok korony, zabra ze sob do Wielkopolski.

Natomiast zgoa nieprawdopodobn, a czciowo w-ykluczon

jest rzecz, eby zabrane zostay inne jeszcze insygnia pod-

rzdniejsze, jakie zdawna przechowyway si w skarbcu kra-

kowskim. Przedewszystkiem: obie korony pomocnicze. Nie

miay one adnego znaczenia przy akcie koronacyi samego

króla, speniay tylko — wyczajc na razie moliw koron

królowej — funkcye zastpcze u wadcy ju koronowanego;

nieatwo przypuci, eby myl zaopatrzenia si w insygnia,

potrzebne dla tak dalekich celów, zaprztaa umys Przemy-

sa w chwili, kiedy królewskiej godnoci nie posiad jeszcze,

i kiedy chodzio przedewszystkiem o ratowanie tych czy tego

klejnotu, który dla przyszego odnowienia królestwa by naj-

waniejszym i koniecznym; zwaszcza, e ju samo zabranie

1 Piekosiski, Piecz. pol. nr. 218.

2 Por. str. 22.

5*
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tego klejnotu nastrczao bardzo powane trudnoci zewntrz-

ne. Nawet wzgld, eby przez wzicie chociaby jednej z ko-

ron pomocniczych zaopatrzy si w klejnot koronacyjny dla

królowej-maonki. niewiadomo, czy móg tu doj do znacze-

nia; nie jest bowiem wykluczon rzecz, e Przemys w r.

1290 by wdowcem ^ eby przyj, i korony owe zostay

uwiezione, naleaoby stan na stanowisku, i Przemys za-

bra podówczas z Krakowa cay na ogó skarbiec insygnialny,

niezalenie od tego, czy chodzio o insygnia gówne, czy take

przydatkowe lub pamitkowe, i czy one suy miay jemu

samemu, czy te jego mal'once, i to takiej moe nawet, która

dopiero kiedy póniej miaa by polubion. A przypuszczenie

takie adn miar utrzyma si nie da: na pewno bowiem

pozostay w skarbcu krakowskim, utrzymane tam na dalsz

przyszo: wócznia w. Maurycego i gwod z krzya Chry-

stusowego, insygnia najszanowniejsze staroytnem swojem po-

chodzeniem, ale do aktu koronacyi obecnie ju nieprzydatne.

Takim sposobem, mimo zabór z r. 1290, skarbiec kra-

kowski zachowa nadal ow najstarsz grup insygniów pol-

skich, z czasów Chrobrego jeszcze pochodzcych, z insygniów

za Szczodrego najprawdopodobniej obie korony pomocnicze,

a moliwie nawet bero. Nie dadz si wszystkie te szczegóy

okreh z bezwzgldn pewnoci; cokolwiek jednak sdzi
o nich bdziemy, tyle pewna, e nie zosta wtedy zwi-

nity skarbiec ksicy w Krakowie, e jeU nawet

straci na znaczeniu przez usunicie najwaniejszego klejnotu,

pozosta przecie nadal miejscem przechowania
wszystkich innych insygniów, czy przewanej
ich czci. A pozosta nim niewtpliwie w tym sposobie,

jak dawniej, t. j. w miejscowem poczeniu z waci-
wym skarbcem katedralnym; nie ma bowiem jakiej-

1 Druga jego ona Ryksa zmara midzy 1 wrzenia 1288, a 19

kwiei-nia 1293. poczem dopiero polubi trzeci, Magorzat, por. Balzer,

Geneal. Piastów V. nr. 10. Kopera. Dzieje skarb, koron. 14, sdzi mimo

to, e Przemys uwióz z Krakowa koron dla siebie i dla ony.
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kolwaek wskazówki, ani innej rzeczowej podstawy do przy-

puszczenia, eby doszo wtedy do rozdziau obu skarbców.

Zmiany co do zasobu insygniów, jakie dokonay si r. 1290,

nie wywoay zatem adnej zmiany w samym, od

kilku wieków trwajcym stosunku poczenia
obu skarbców.

Uwizienie korony, moe take i bera do Wielkopolski,

cznie z faktem sprawienia innych, nowych insygniów do ko-

ronacyi Przemysa, sprowadzio jednak inn zmian: po-

wsta nowy, drugi z rzdu skarbiec koronny
w obrbie Polski. Gdzie si on mieci, w Poznaniu na-

przykad czy w Gnienie, czy by wyodrbniony, czy z miej-

scowym skarbcem katedralnym poczony, o tern nie mamy
wyranycli wiadomoci. Pamitajc o tem, e koronacya od-

bya si w Gnienie, przez tamtejszego arcybiskupa, i dosto-

sowujc rzecz do znanych nam analo.gicznych stosunków do-

tychczasowych, a take i póniejszych, przyjmiemy pewno

najzasadniej, e skarbiec ten znajdowa si w Gnienie, w po-

czeniu miejscowem z tamtejszym skarbcem katedralnym?

oczywicie jako prawnie wyodrbniona, do wadcy naleca

jednostka organizacyjna. Jakkolwiek zreszt pojmiemy szcze-

góy tego stosunku, tyle pewna, e fakt równoczesnego istnie-

nia dwu skarbców koronnych, mieszczcych w sobie insygnia

o charakterze ogólno-pastwowym, uniwersalnym, by ano-

mali. Wytómaczymy przecie rzecz t wyjtkowymi stosun-

kami politycznymi, jak si one podówczas uksztatoway, a mia-

nowicie t okolicznoci, e Przemysowi przypado odnowi

królestwo w czasie, kiedy posiada tylko Wielkopolsk, a Kra-

ków, siedziba skarbca dotychczasowego, by w rku mnego

wadcy. Rozumiao si, e na wypadek zjednoczenia obu ziem

byby musia jjowsta rodzaj wspózawodnictwa midzy obu

skarbcami, i e wspózawodnictwo to byoby si prawdopo-

dobnie skoczyo zjednoczeniem ich w któremkolwiek z obu

miejsc. W którem — o tem byby rozstrzygn na pewno

ogólny ukad stosunków politycznych. Jak skutkiem koronacyi
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Przeniysa zacza si waha midzy Krakowem a Wielko-

polsk sprawa orodkowoci Polski, tak te w miar tego,

i w najcilejszym zwizku z tem, na któr stron przechyli

si tu ostatecznie szala zwycistwa, otwieraa si moliwo
bd to wchonicia skarbca krakowskiego przez gnienieski,

albo na odwrót poczenia gnienieskiego z krakowskim.

Wanie r. 1800 Kraków zjednoczy si z Wielkopolsk

pod wspólnem panowaniem Wacawa II; e za Wacaw ko-

ronowa si w Gnienie, i przez to ide przodownictwa Wiel-

kopolski w ustroju pastwowoci polskiej wydatnie popar

i naprzód posun, wic powstay warunki, wród których do-

kona si mogo zerodkowanie caego objtku obu skarbców

koronnych w samem Gnienie, jako jedynem miejscu przecho-

wania insygniów koronnych. Sta si jednak wypadek nieprze-

widziany: Wacaw, prawdopodobnie zaraz po koronacyi^,

uwióz wszystkie insygnia ze skarbca gnienie-
skiego do Czech. e uwióz je wszystkie, e nie poprze-

sta na zabraniu samej tylko korony, jak niedawno temu Prze-

mys, na to wskazuje kilka okolicznoci. Najpierw analogia

innej jego podobnej akcyi pohtycznej, t. j. dokonane r." 1304

uwizienie caego królewskiego skarbca wgierskiego ^. Dosa-

dniej jeszcze potwierdza to przypuszczenie okoliczno, e
kiedy r. 1320 przyszo si koronowa okietkowi, musia on

do aktu tego nie tylko sprawi now koron, ale zarazem

uy nowego, z wasnej spucizny dobytego miecza korona-

cyjnego^; widocznie nie byo ju wtedy w Polsce dawniejszego

miecza, którego przy koronacyach uyh obaj jego poprzednicy,

i który w kadym razie musia w czasie ich panowania mie-

ci si w skarbcu wielkopolskim. Skoro za prócz korony

wywieziony zosta do Czech take i miecz koronacyjny, to

nieatwo przypuci, eby si tu ostay inne, przez Przemysa
zoone insygnia, jak bero, piercie i jabko, bo znaczenie

1 Por. str. 54. 55.

* Por. str. 53.

* Por. niej str. 75.
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ich przy koronacyi byo tak samo istotne, jak znaczenie mie-

cza koronacyjnego ^ Jest wreszcie wskazówka, e nawet insy-

gniów przydatkowych nie pozostawi Waoaw w skarbcu wiel-

kopolskim: polska korona królowej, pewno ta, któr Przemys

do aktu koronacyi z 1295 sprawi dla ówczesnej swojej

maonki, Magorzaty, jest ju prawdopodobnie r. 1308 w Pra-

dze, i suy wtedy do koronacyi polubionej przez samego

Wacawa Ryksy-Elbiety Przemysówny 2. Jednem sowem,

przez uwizienie wszystkich insygniów, Wacaw zniszczy
byt skarbca gnienieskiego, zanim on jeszcze do

wspózawodnictwa ze skarbcem krakowskim móg wystpi.

Takim sposobem usunite zostao niebezpieczestwo, jakie

w czasie tym grozi mogo skarbcowi krakowskiemu. Przy-

czem nie ma jakiejkolwiek wskazówki, czy chociaby prawdo-

podobiestwa, eby na samym objtku tego skarbca, jaki si

w nim podówczas jeszcze mieci, zaborczo Wacawa odbia

si w sposób ujemny. Móg Vv'acaw, z swojego punktu wi-

dzenia, mie wane po temu powody, eby przewie do

* Por. str. 66.

* Por. str. 54. Przeciwko wszystkim tym naszym i innych bada-

czy wywodom o uwizieniu insygniów przez Wacawa II, staje przekaz

Dugosza, Hist. Pol, III. 93, który twierdzi, e na koronacy okietka

sprowadzono z Gniezna dawniejsze insygnia koronne; umie on je

nawet wyliczy szczegóowo: diademata regia... cum pomo et sceptro

aliisue insignibus regalibus. Ju Semkowicz, Rozb. Dug. 340, uprze-

dzajc trafnem spostrzeeniem badania Kopery (por. str. 75). zwróci

uwag na to, e to wiadomo wyrozumowana tylko, adnem ródem
wspóczesnem, czy na ogó wiarogodnem niepoparta. e za wyrozu-

mowana zostaa bdnie, wiadcz nie tylko przytoczone poprzednio ar-

gumenty porednie, ale przedewszystkiem dwie rzeczy: same archeolo-

giczne znamiona korony okietkowej, które powstania jej nie dozwalaj

cofn w okres wczeniejszy, jako te miecz koronacyjny, którego uycie

przy koronacyi znowu ze wzgldu na jego znamiona wewntrzne da

si po raz pierwszy odnie dopiero do czasów okietka. Dugosz, który

na kryterya archeologiczne nie zwraca uwagi, a w ródach nie zna-

laz adnej wiadomoci o uprzedniej zatracie insygniów dawniejszych,

móg w najlepszej wierze przyj, e okietek koronowa si staremi,
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Czech Ccify skarbiec gnienieski, skoro w nim miecia si

korona królewska i wszystkie inne gówne insygnia koronne.

Ale nie mia powodu, eby przewozi take skarbiec krakow-

ski: ,o, co si w nim podówczas miecio, wic korony pomo-

cnicze z czasów Szczodrego, czy resztki insygniów Chrobrego,

które nie naleay do aktu koronacyi, to by materyal, z prak-

tycznego punktu widzenia na wskro podrzdny, co do któ-

rego nie zachodzia potrzeba uwoenia go z Polski. e w isto-

cie uwizienie nie nastpio, wiadczy chociaby ten jeden,

wyranie stwierdzi si dajcy fakt, i wócznia w. Maury-

cego i gwod z krzya Chrystusowego, jak pozostay po Prze-

myle, tak te i po Wacawie nie wyszy z przechowania ka-

tedralnego skarbca w Krakowie. Podrzdne w tym cza-

jeszcze z czasów Chrobrego pochodzcemi insygniami; e za poprzednie

koronacye odbyy si w Gnienie, wic oczywicie sprowadza je stamtd
do Krakowa. e w sprawie niniejszej nie miarkowa on swojej wyobra-

ni, dowodz dalsze szczegóy, jakie podaje, z poprzedni wiadomoci
integralnie przeze zwizane. Opowiada mianowicie, e zaraz po koro-

nacyi wydane zostao commune sancitum co do sposobu przechowywa-

nia insygniów na przyszo. Przyjmuje tu wic uchwa jakiego wiecu

czy zjazdu, spraw t zasadniczo normujc: wiadomo, e takie zjazdy

i uchway nale do zwyczajnego szablonu jego kombinacyj, ilekro cho-

dzi o opis waniejszych zdarze politycznych. O osobnym zjedzie, a zwa-
szcza o uchwale takiej treci, w adnem ródle wspóczesnem nie ma wia-

domoci. Co wiksza, twierdzi Dugosz, e uchwaa ta zarzdzia, eby
odtd (1320) przechowywano insygnia in castro Cracoviensi velut arce

firmissima, rozumiejc tu widocznie przechowywanie ich na samym zamku

królewskim. Wiadomo ta rozmija si w sposób jaskrawy z rzeczywi-

stoci, gdy wtedy, i przez kilkadziesit jeszcze lat póniejszych, skarbiec

koronny zczony by ze skarbcem katedralnym krakowskim. Stosunki,

istniejce w czasie pisania History (druga poowa XV w.), kiedy skar-

biec koronny by ju naprawd wyodrbniony i na zamku królewskim

zoony, przeniesione zostay, wbrew rzeczywistoci, w pierwsz poow
XIV w. Jest rzecz niezrozumia, jak cay ten, doszcztnie bezwartocio-

wy przekaz Dugosza moe by jeszcze dzisiaj przez niektórych bada-

czów nie tylko z pen wiar powtarzany, ale nawet jako walny argu-

ment do obalenia tezy o powstaniu nowych insygniów za okietka uy-
wany.
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sie znaczenie tamtejszego skarbca koronnego
uratowao jego byt. Do czego doda mona znowu spo-

strzeenie dalsze, e nie ma nie tylko wiadomoci wyranych,

ale chociaby wskazówek porednich, eby w czasie tym —
za rzdów czeskich— przerwa si d a w n y j e g o zwizek
miejscowy z waciwym skarbcem katedralnym
krakowskim.



m.

Nowa grupa insygniów okietkowych wraz z czci in-

sygniów dawniejszych w dalszem przechowaniu skarbca

katedralnego krakowskiego a do schyku doby przed-

jagielloskiej.

W najbliszych potem czasach, w warunkach zgol od-

miennych, po trwaem od r. 1320 odnowieniu królestwa pol-

skiego z orodkiem w Krakowie, tamtejszy skarbiec
koronny odzyska mia dawne, wybitne swoje
znaczenie, mia je nawet spotgowa, w miar jak pot-

niaa sama pastwowo polska. Przytem, jak wynikao z istoty

rzeczy, sta si on znowu jedynym na ca Polsk
skarbcem koronnym. Okoo insygniów pozostaych gro-

madz si w nim nowe insygnia koronne, trzecia z rzdu
ich warstwa, po dwu dawniejszych, z czasów Chrobrego

i Szczodrego, teraz, co prawda, dochowanych ju tylko w oka-

zach podrzdniejszego znaczenia.

Przedewszystkiem oczywicie zjawiaj si tu nowe in-

sygnia gówne, do koronacyi króla wedug ówczesnego ce-

remoniau koniecznie potrzebne. Poniewa w krakowskim skabcu,

z jedynym mohwym wyjtkiem bera ^, ju ich nie byo, przeto

wszystkie one, lub wszystkie z wyjtkiem bera, musiay by
r. 1320 sprawione na nowo. Wniosek ten stwierdzaj zreszt

* Por. str. 65 n.
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inne wskazówki niewtpliwe, przynajmniej co do czci owych

insygniów póniejszych. Tak korona królewska, ta sama, któr

posagiwaU si ju wszyscy — w normalnych warunkach koro-

nujcy si — póniejsi królowie polscy a do upadku Rze-

czypospolitej, jest niewtpliwie rohot XIV w., i nie moga
rychlej, jak dopiero za okietka, wej w skad skarbca ko-

ronnego ^ PodoJDnie miecz koronacyjny, uyty po raz pierwszy

przez tego wadc, w^ykonany zosta wprawdzie jeszcze w po-

cztkach XIII stulecia, ale zrazu znajdowa si w posiadaniu

krzyackiem, i dopiero póniej, przez darowizn, przekazany

zosta Kazimierzowi I kujawskiemu, po którym w spadku prze-

szed na okietka^; nabra on móg znaczenia klejnotu koro-

nacyjnego dopiero przy jego koronacyi, i jako taki wszed

w skad skarbu koronnego dopiero od r. 182()3. Co tu o tych

dwu insygniach stwierdzono, to zasadnie przyj mona o in-

nych gównych: e wszystkie one — z cigem, moh-
wem zastrzeeniem co do bera — sprawione zostay dopiero

za okietka, który nie móg ju korzysta z uwiezionego przez

Wacawa skarbca gnienieskiego; e zatem te od jego do-

piero czasów przedosta si mogy do skarbca krakowskiego.

Co za w skad tych insygniów wchodzio, o tem podaje wia-

domo Janko z Czarnkowa w opisie koronacyi Ludwika w-
gierskiego: insignia regaha, utputa coronam, sceptrum, glo-

1 Por. Kopera, T. z. korona Boi. Chr. 43; Tene, Dzieje skarb,

kor. 22 n. Por. te tutaj str. 50. 52. 71 przyp. 1. Wiadomoci o ksztacie

i szczegóach wykonania korony okietkowej czerpiemy z dochowanego

po dzi dzie w Zbiorach ks. Czartoryskich w Krakowie rysunku Baccia-

reliego z drugiej poowy XVIII w.

* Sadowski, Miecz koron, pol., szczerbcem zwany, Rozpr. Akad.

Umiej., Wydz. hist. S. II, V. 1 n.
;
por. te Kopera, T. z. korona Boi.

Chrobr. 43 n. i Tene, Dzieje skarb, koron. 21 n. Sam oryginalny okaz

okietkowego miecza mieci si obecnie w Eremitau petersburskim.

8 Przed nabyciem znaczenia klejnotu koronacyjnego w znaczeniu

cisem, móg zreszt by w przechowaniu skarbca krakowskiego jeszcze

od r. 1306, t. j. od chwili zajcia Krakowa przez okietka.
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huni et alia ad hec pertinencia ^ Prócz wymienionych z oso-

bna korony, bera i jabka, pod ogólnem okreleniem: »alia«

dorayh si naley niewtpliwie okietkowego miecza, oraz

piercienia, t. j. ogóu Idejnotów, wymaganych do koronacyi

wedug ceremoniau ówczesnego ^.

Jest rzecz znamienn, e mimo stosunkowo póne po-

chodzenie tych insygniów, rycho przylgna do nich tradycya

staroytnego bardzo pocztku: poczytano je mianowicie
za insygnia Bolesawa Chrobrego. Zoyo si za
przypadkowo tak, e ten ich rzekomy staroytny pocztek

podkrelano przedewszystkiem co do tych dwu klejnotów, któ-

rych póne pochodzenie, na zasadzie tkwicych w nich zna-

mion archeologicznych, da si wanie wykaza w sposób,

niepozostawiajcy adnych wtpliwoci: co do samej korony

i miecza koronacyjnego. Mieczem koronacyjnym zaja si ju
z osobna Kron. Wielk., spisana m. 1350—1395^; e za wspo-

mina o nim jako o istniejcym w tym czasie, wic nie mona
wtpi, e ma na myli miecz okietkowy. Nie odnosi go je-

dnak do jego czasów, czy chociaby do pocztków Xin stu-

lecia, kiedy naprawd zosta wyrobiony *. W jej rozumieniu,

to miecz, ktbry jeszcze Chrobremu przyniesiony zosta przez

anioa, którego wszyscy » królowie « polscy uywali na woj-

nach, i z którego pomoc zwyciah zawsze nieprzyjació, ten

sam, którym Chrobry, zdobywajc Kijów, uderzy w zot jego

bram, i który skutkiem tego wyszczerbi si, zwany odtd

z tego powodu » szczerbcem* '^. Takim sposobem, w Idlkadzie-

sit zaledwie lat po wejciu w skad klejnotów koronnych, do-

koa miecza tego osnua si legenda, cofajca jego powstanie

w czasy znacznie odleglejsze, czca z nim wypadki, z któ-

1 Mon. Pol. II. 6M.
2 Por. str. 66.

* Ktrzyski, Kron. Wielk., Rozpr. Akad., Wydz. hist.-filoz. S. II,

VIII. 49 n.'

* Por. str. 75.

5 Mon. Pol. II. 483. 484. Por. o tern jeszcze wyej str. 21 przyp. 1.
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rymi nie mia nic wspólnego. Nieco póniej, w kadym jednak

razie jeszcze w cigu wieków rednich, stwierdzi si da po-

dobna ewolncya pogldów co do pocztku korony okietkowej.

Korona ta, u Dugosza, to rzekomo ta sama, qua primi regis

Polonorum Boleslai Magni Otto imperator III tempora insigni-

verat^; i odtd ju mniemanie, e to korona Chrobrego, przy-

pominane przez szereg wieków niezliczon ilo razy w za-

bytkach dziejopisarskich; relacyach agentów pohtycznych. cza-

sem nawet w dokumentach urzdowych polskich, utrzymuje

si na stae nie tylko przez cay dalszy cig istnienia Rzpltej,

ale i przez duszy czas potem, dopóki badania naukowe osta-

tnich czasów zudzenia tego doszcztnie nie rozwiay.

Jak wytcjmaczy to pomiszanie poj co do pochodze-

nia insygniów okietkowych? Niewtpliwie przedewszystkiem:

brakiem dokadniejszych wiadomoci o losach insygniów da-

wniejszych w wspóczesnej historyografii naszej. Jedyna o ich

genezie wzmianka, to ta, któr poda Gall o najstarszej ich,

rzeczywicie z czasów Chrobrego pochodzcej warstwie 2, i to

tylko o pewnej ich czci, nic ju bowiem nie wspomina o ko-

ronie, jak Chrobry sprawi sobie do koronacyi z 1025, o uy-
tym moe przy tej sposobnoci autentycznym szczerbcu *

i o mohwych innych jeszcze insygniach tego króla. O uwi-
zieniu klejnotów Chrobrego do Niemiec napróno ju szuka

jakichkolwiek wiadomoci w ródach polskich. Nie zachowaa

si w nich take adna wzmianka o sprawieniu drugiej grupy

insygniów przez Szczodrego, o uwizieniu czci ich, przede-

wszystkiem korony, przez Przemysa do Wielkopolski, ani te
o uwizieniu wielkopolskiego skarbca przez Wacawa II do

Czech. Cokolwiek dzisiaj o tych zdarzeniach wiedzie moemy
to opiera si albo tylko na nieznanych podówczas w Polsce

wiadomociach dziejopisarstwa zagranicznego, albo na wnio-

1 Dugosz, Hist. Pol. IV. IM.
2 Mon. Pol. I. 401. Por. wyej str. 14.

' Por, sir. 21 przyp. 1 przy kocu.
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skowaniu poredniem, osnutem na innych podstawach, albo te na

zbadaniu insygniów samych ze stanowiska arclieologii i histo-

ryi sztuki: w^szystko kryterya, niedostpne ludziom owych cza-

sów. Nie dziw, e wobec jedynej wyranej wiadomoci Galla

o zjawieniu si insygniów za Chrobrego, wszystkie w danej

chwili znajdujce si w skarbcu klejnoty pojte by mogy
jako insygnia Chrobrego. I jak ju pisarzowi z pocztków dru-

giej poowy XIII w. przechowane podówczas w Krakowie klej-

noty Szczodrego wyda si mogy insygniami jego wielkiego

pradziada i imiennika \ tak u ludzi z drugiej poowy XIV czy

XV w. korona i miecz okietka uchodzi mogy za oryginahie

insygnia Chrobrego.

Móg do tego przyczy si inny jeszcze moment nie-

maego znaczenia. Jak w insygniach koronnych zerodkowy-

waa si idea samego pastwa, ujawnia si symbol jego oso-

bowoci i dostojestwa, tak te w rozumieniu owych czasów

z insygniami temi czono symbohcznie same osoby owych

wadców, którzy byli pierwszymi fundatorami tych pastw
w jakiemkolwiek znaczeniu, wic czy to przez ugruntowanie

ich mocarstwowego stanowiska, czy przez stworzenie wewntrz-

nej jego organizacyi, czy przez utrwalenie panujcej wiary,

czy wreszcie przez pozyskane po raz pierwszy dostojestwo

królewskie. Za takich fundatorów uchodzili n. p. co do pa-
stwa frankoskiego wzgl. niemieckiego Karol W., co do Czech

w. Wacaw, co do Wgier, Stefan W. i t. p. Z nimi tedy wi-
zano tradycy o powstaniu msygniów w odnonych pastwach.

Jednake prawie bez wyjtku midzy takim pogldem, a rze-

czywistoci, zachodzia, a po czci zachodzi take po dzi

dzie najdalej idca rozbieno. W szeregu insygniów pó-

niejszego pastwa niemieckiego znajdowa si miecz, okrelany

jako miecz Karola W., dopóki badania naukowe nie wykazay,

e to póniejsza robota oryentalna; wypadek, przypominajcy

ywcem ewolucy poj co do szczerbca polskiego. Co do w-

» Por. str. 18.
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wgierskiej »korony vv. Szczepana«, jak si ona przechowaa

do naszych czasów, jest rzecz pewn, e conajmniej w zna-

cznej czci jest to póniejsza korona Gejzy I, zczona z reszt-

k autentycznej korony Szczepana; a moHwa nawet, e resztki

tej nie ma tu zgoa. Podobnie t. z. miecz w. Szczepana jest

wyrobem XVI dopiero wiekuj Naj dosadniej ta rozbieno

tradycyi i rzeczywistoci uwydatnia si w historyi insygniów

czeskicli. Zachowany w ich szeregu miecz w. Wacawa ma
by okazem autentycznym; ale jake przedstawia si rzecz

co do korony czeskiej? w. Wacaw na pewno nie mia i nie

móg mie korony, skoro by ksiciem tylko, nie koronowa-

nym królem; wiadomo te, e Czechy uzyskay dostojestwo

królewskie stosunkowo póno, przejciowo w latach 1086

i 1158, a na trwae dopiero od 1198. A jednak koron pó-

niejszych królów czeskich okrelano stale jako koron w.
Wacawa. Dostaje si ta nazwa, jako urzdowa, po dzi dzie

utrzymana, koronie, któr Karol IV, jako margrabia morawski,

pod koniec rzdów .Jana luksemburskiego da wykona, eby

po mierci ojca ozdobi skro wasn; mimo e wyrana wia-

domo o pónem jej, z koca pierwszej poowy XIV w. po-

chodzeniu, jak niemniej o samej akcyi Karola rV w tej spra-

wie, dochowaa si w wydanej r. 1346 bulli papieskiej, przy-

pominajc cigle rzeczywisty, z samem okreleniem zasadni-

czo sprzeczny stan rzeczy 2. Trudno o jaskrawszy dowód, do

jakiego znaczenia w zakresie tych stosunków doj moga,

z pen nawet wiadomoci, idea symbohki, wic emble-

mat pastwowoci z pierwszym jej fundatorem, niezalenie od

tego, czy z osob t sta on w jakimkolwiek zwizku rzeczy-

wistym, a to nawet wtedy, kiedy emblemat taki zjawi si

dopiero w dugi czas po jego zejciu, wród innych zgoa sto-

sunków.

Takim fundatorem polskiego pastwa, w okrelonem po-

* Ti mon, Ungar. Rechtsgesch. wyd. 2, 538. 539.

* Por. Kalous ek, Ces. stat. pravo 70 i Chytil, Podlaha,
Yrba, Korunov. klenoty kral. ces. 6. 11.
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wyej znaczeniu, by Bolesaw Chrobry. I to w znaczeniu

wszechstronnem; bo za jego dopiero spraw Polska wybia si

na stanowisko mocarstwowe, za niego przeprowadzone zostao

jej urzdzenie na wewntrz, a nawet ustalona ostatecznie or-

ganizacya kocielna; on wreszcie pierwszy z wadców pol-

skich posiad dostojestwo królewskie, a take i pierwsze, z do-

stojestwem tern zwizane insygnia. Sua probitate totam Po-

loniam deauravit, wyraa si o nim waciwym sobie sposo-

sobem GalP, dajc tu charakterystyk tej olbrzymiej, wyster-

czajcej ponad inne, postaci naszych dziejów. Nie dziw, e
z ni wizany by najchtniej, wizany móg by najatwiej

w wyobrani ówczesnych ludzi pocztek symbolu pastwowo-

ci i królewskoci polskiej; i nie monaby si dziwi takiemu

powizaniu nawet w tym wypadku, gdyby zreszt miano wia-

domo, e insygnia póniejsze innym ju wadcom, jego na-

stpcom, zawdziczaj swe powstanie. Jak gdzieindziej, czsto

wbrew rzeczywistoci, gówne insygnia odnoszono do Karola

W., czy Stefana W., lub w. Wacawa, tak korona i miecz

koronacyjny polski, czy zreszt inne take klejnoty, mogy by
przypisane Bolesawowi Chrobremu, cho te, jakie podówczas

istniay, pochodziy naprawd dopiero z czasów okietka.

Prócz omówionych klejnotów okietkowych nie przybyy

do skarbca krakowskiego przez cay ju dalszy cig przed-

jagielloskiej doby adne inne insygnia gówne czyli

istotne. Nie wróciy do mianowicie take uwiezione nieda-

wno przedtem do Czech insygnia Szczodrego i Przemysa II.

Nie tylko nie ma o tem jakiejkolwiek wiadomoci w ródach,

ale nie da si wykaza, eby którekolwiek z nich znajdowao

si w czasach póniejszych w skarbcu koronnym. Jakiekol-

wiek przypady im dalsze losy w udziale, na pewno roze-

gray si one ju na obczynie. Ale i tu zagin wszelki lad

po nich, i niewiadomo, co si z niemi dalej stao. Wypowie-

dziano niedawno domniemanie, e r. 1310 uwiezione zostay

» Mon. Pol. I. 399.
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Z Pragi do Karyntyi, i to nie one same tylko, ale razem z in-«

sygniami czeskiemi, kiedy Henryk karyncki, ówczesny król

czeski, zmuszony do ustpienia z tronu, uchodzi z Czech do

swojej ojcowizny ^. Domys ten, jakkolwiek pewne zewntrzne

momenty zdawayby si go popiera, natyka z innych wzgl-

dów na tyle trudnoci, e nie da si przyj jako wytóma-
czenie rzeczy-. Cokolwiek zreszt sdzi o tem bdziemy, nie

^ Kodziski, Wl, okietek a Habsb., Rozpr. Akad., Wydz. hisl.-

filoz. S. II, XXXIV. 265 przyp. 3.

2 Gówny argument, przytoczony przez Kodziskiego na popar-

cie jego domysu, opiera si na tem, e pod koniec rzdów Jana lu-

ksemburskiego widocznie brako czeskiej .korony królewskiej w skarbcu

czeskim, skoro Karol IV, jeszcze jako margrabia morawski, da sporz-

dzi now koron dla przyszej swojej, po zgonie ojca, koronacyi; brak

tej korony tómaczy autor uprzedniem jej uwizieniem przez Henryka

karynckiego i czy z tem zarazem fakt uwizienia insygniów polskich.

Zwrócimy jeszcze uwag na szczegó, nieuwzgldniony przez autora, e
na uroczystoci koronacyjnej Beatryczy, drugiej ony Jana, sam król wy-

stpi bez korony, por. Chytil, Podlaha, Vrba, Korun. klenoty kral.

ces. 5. Moe i w tem monaby si dopatrzy dowodu, e korony królew-

skiej nie byo wtedy w Czechach, gdyby nie wiadomoci ródowe, które

znowu pogld ten zachwiewaj, gdy wedug nich Beatrycza korono-

wana bya skoron królestwa czeskiego^. Font. rer. Boh. IV. 335.

425, co moe wskazywa na dokonanie aktu za pomoc korony króla,

nie królowej, i co tómaczyoby zupenie brak korony królewskiej na

skroni Jana podczas tego aktu. e uycie korony samego króla byo tu

moliwe, wskazuje analogia Wgier, gdzie ju w czasach Arpadów usta-

lia si zasada, i królowa jest koronowana koron pastwow, por.

Ti mon, Ungar. Rechtsgesch. wyd 2, 119. Tak pojta wiadomo o ko-

ronacyi Beatryczy zwracaaby si znowu wprost przeciw hypotezie Ko-
dziskiego, bo wiadczyaby, e czeska korona królewska znajdowaa si
wtedy w skarbcu praskim. Ale niezalenie od tego stwierdzi trzeba, e
r. 1311, zatem ju po rzekomym zaborze Henryka, koronowa si w Pra-

dze na króla czeskiego sam Jan luksemburski; i rzecz ta, rozumiejca

si zreszt sama przez si, jest te wyranie powiadczona w ródach.

Zatem jaka czeska korona królewska musiaa by wtedy w skarbcu

w. Wita. W wietle teoryi Kodziskiego naleaoby przyj, e bya to

nowa, po uwizieniu dawnej, osobno przez Jana sprawiona korona; e-
by za wytómaczy fakt póniejszego wykonania jeszcze jednej korony

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. „
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trudno bdzie objani, dla czego insygnia te — przez pewien

przynajmniej czas — do Polski wróci nie mogy, jak nie-

mniej, dla czego póniej, kiedy moliwo taka ju istniaia,

ze strony polskiej nie kadziono zbytniego nacisku na ich od-

zyskanie. A do ukadów trenczysko-wyszehradzkich z 1335

z roszczeniami do korony i królestwa polskiego wystpowali

wszyscy trzej, po wyganiciu Przemysowców na tron czeski

dla Karola lY, naleaoby znowu postawi domysJ, e i owa druga, Ja-

nowa korona, tymczasem w jaki sposób za jego rzdów zagina. Fakt

zatraty^ korony w tym czasie zdaje si by tedy pewny; ale w takim

razie nie ma powodu przypuszcza, eby si zatracia nowa, przez Jana

dopiero sprawiona korona, owszem, mona to zdarzenie odnie do da-

wniejszej (pierwszej), przy objciu rzdów przez Jana zachowanej jeszcze

korony Przemysowców. Wobec tego usuwa si caa podstawa wniosku

Kodziskiego, który zatrat ow odnosi do uwizienia przez Henryka

r. 1310. Badacze czescy tómacz rzecz t nie momentami politycznymi,

jeno iinansowymi; przyjmuj mianowicie, e stara korona czeska, uyta

przez Jana przy koronacyi, ze wzgldu na wielkie jego kopoty pieni-

ne, zostaa przeze pozbyta za gotówk, czy te stopiona na monet, i e
skutkiem tego Karol IV musia sprawi koron now; por. Kalousek,
Ces. stat. pravo 70, Chytil, P odlah a, Yrba, Korun. klenoty kral.

ces. 5. Ubocznie stwierdzimy jeszcze nastpujce szczegóy. Najpierw, e
przyjmujc bypotez Kodziskiego, naleaoby w kadym razie fakt

uwizienia insygniów czeskich ograniczy do samej tylko korony, gdy
inne klejnoty, poród nich najstaroytniejszy, i jeden z najwaniejszych,

miecz w. Wacawa, pozostay nadal w skarbcu i utrzymay si w cza-

sach nastpnych. W tym wypadku wymagaaby konsekwencya przyj
take, e z poród klejnotów polskich, znajdujcych si podówczas w Pra-

dze, Henryk nie uwióz chyba nic wicej prócz korony Szczodrego. Wte-

dy znowu pytanie, co si stao z innemi insygniami polskiemi, pozosta-

wionemi w Pradze, [naleaoby uzna za nierozwizane. Powtóre, sam

pomys, jakoby Henryk prócz czeskich uwozi take polskie insygnia, czy

sam koron Szczodrego, wydaje si z ogólnych, rzeczowych wzgldów,

nieprawdopodobnym. Nawet dla rzeczywistych ówczesnych królów cze-

skich prawa do królestwa polskiego byy tylko czczym tytuem i pustem

roszczeniem; jak szczególn warto przedstawia one mogy dla cze-

skiego króla-wygnaca, eby on, w krytycznej chwili, przywizywa mia
szczególne znaczenie do zaboru insygniów polskich? Dobrze, gdyby mu
si byo wtedy udaio zabra ze sob chociaby same tylko insygnia cze-
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powoywani królowie, ostatnio Jan luksemburski. W tych wa-
runkach ani Polska nie moga zada zwrotu insygniów, ani

te, gdyby go nawet zada'a, zwrot na pewno nie byby nastpi.

Zanim za spór czesko-polski zaatwiony zosta owymi uka-
dami, doszo do odnowienia królestwa polskiego r. 1320; w lad
za czem okietek, a po nim Kazimierz W. uy musieli do

koronacyi insygniów nowych. W nich, przedewszystkiem za
w nowej koronie okietkowej, zerodkowaa si teraz idea

pastwowoci polskiej, usuwajc dawniejsze pod tym wzgl-
dem znaczenie insygniów uwizionych. W latach 1335/9, kiedy

przez zrzeczenie si roszcze Luksemburgów do tronu pol-

skiego spór zosta wyrównany, a w nastpstwie tego zwrot

insygniów polskich sta si rzecz moliw, sprawa zwrotu,

pod wzgldem zasadniczym i praktycznym, przedstawiaa ju
tylko znaczenie podrzdne; nie mówic ju o tem, e moga
nawet sta si ródem kopotów, rodzc prawno-pastwowe

wtpliwoci, jak uoy wzajemny stosunek insygniów nowych

do dawnych, i jaki wpyw odzyskanie insygniów dawnych

skie. W zwizku z cala swoj teory próbuje te Kodziski wytómaczy
podanie o pobycie wygnanego Bolesawa Szczodrego w karynckim Osya-

ku. Podanie to uwaa on tylko za symboliczny odpowiednik przyjtej

przez si tezy o uwizieniu korony tego króla do Karyntyi: korona miaa
si tu niejako uosobni w samym królu. eby nie mówi ju o konie-

cznoci jakiego chociaby uprawdopodobnienia, e zabrana rzekomo przez

Henryka korona Szczodrego zoona zostaa nie gdzieindziej, jak w Osyaku,

stwierdzimy tu najpierw ogólnie, e wobec wykazanej co dopiero nieza-

sadnoci hypotezy gównej co do samego zaboru, upada te sama przez

si nawizana do niej niniejsza hypoteza dodatkowa. Przytem podkre-

limy jeszcze z osobnym naciskiem, e niezalenie od tego, jest ona nie-

moliwa z innego jeszcze wzgldu. eby na zasadzie, ustalonej przez au-

tora, ugruntowa genez legendy, naleaoby wykaza, i wiedziano wtedy,

e uwiziona rzekomo do Karyntyi korona polska pochodzia od Szczo-

drego. Tego za w r. 1310 czy póniej nie móg nikt wiedzie w Cze-

chach czy w Karyntyi, skoro w samej Polsce jeszcze 1260/1 klejnot ten

poczytywano za koron Chrobrego, por. str. 18. Przewieziona do Osyaku

korona polska byaby wobec tego moga da conajwicej podstaw do

osnucia jakiej legendy dokoa osoby — Chrobrego.

6
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miaoby wywrze na ocen znaczenia dokonanej niedawno

przedtem za pomoc insygniów nowych koronacyi Kazimierza W.
Moe te wzgldy wytiómacz, dla czego ukady z 1335 nie

tylko nie przyniosy Polsce zwrotu insygniów zabranych, ale

zarazem take, dla czego nie ma ladu, eby w toku towarzy-

szcych im rokowa Kazimierz W. z daniem takiego zwro-

tu wystpi.

Tak wic wszystko przemawia za tem, e jeszcze pod

koniec trzydziestych lat w. XI\^ insygnia te znajdoway si

w skarbcu czeskim. Poniewa odtd ginie wszelki lad po

nich, wic moe zasadnym bdzie domys, e wanie w naj-

bliszym potem czasie ulegy zatracie. Uwzgldniajc ogólne

stosunki w ówczesnych Czechach, atwo nawet wskaza na

sposób, w jaki rzecz ta przypuszczalnie dokona si moga.

S to kocowe lata panowania Jana luksemburskiego, w któ-

rych awanturnicza polityka zewntrzna tego króla doprowa-

dzia do zupenej ruiny skarbu pastwowego i zrodzia naj-

dalej idce kopoty pienine. Historycy czescy zatrat starej

korony czeskiej, w miejsce której Karol IV sprawi musia

now, tómacz wprost jej spienieniem czy przetopieniem

przez samego Jana, dla uzyskania gotówki V Jeeli ten domys
zasadny, to wiadczyby on, e Jan, dla zaradzenia chwilowej

potrzebie, nie cofa si przed najostateczniejszymi rodkami,

powicajc tu najcenniejszy klejnot samego królestwa cze-

skiego. W wietle takiego przypuszczenia tem snadniej da si

przyj, e w podobny sposób pady te ofiar zachowane

w skarbcu praskim klejnoty polskie, zwaszcza e po ukadach

z 1335/9 straciy dla Czech dawniejsze swoje znaczenie poli-

tyczne.

Na nowych tedy insygniach królewskich o-
kietka, i na resztkach pozostaych z dawniejsze-
go czasu insygniów pomocniczych, których nie tknli

Przemys II i Wacaw *, musia poprzesta odnowiony w czasie

* Por. str. 82 przyp. 1.

2 Por. str. 67. 72.
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1306—1320 skarbiec koronny w Krakowie. Trzeba tylko do

da, e w dziale insygniów pomocniczych, przed zam-

kniciem jeszcze przedjagielloskiej doby, nie tylko moliwy,

ale i prawdopodobny jest pewien przyrost; czciowo da

si on nawet wykaza jako niewtpliwy. Przedewszystkiem, jeli

przyjmiemy, e okietek czy Kazimierz W., prócz waciwej ko-

rony, przy uroczystociach mniejszego znaczenia, posugiwali

si jak koron pomocnicz, monaby zarazem postawi do-

mys, e niekoniecznie musiaa ni by stara korona srebrna^,

i e do tego celu mogli da sporzdzi jak now, zot, czy

przynajmniej zocon koron ^. Niewtpliwie za nie moga ju
ówczesnym maonkom królewskim wystarczy do koronacyi

dawniejsza korona srebrna. W rkopisie biblioteki kapitulnej

krakowskiej, pochodzcym z drugiej poowy XIV w., dochowa
si ceremonia koronacyi królowej, pochodzenia wprawdzie

rzymskiego, niewtpliwie jednak, jak wiadczy miejsce prze-

chowania rkopisu, stosowany przy ówczesnych koronacyach

maonek królewskich w Polsce^, najprawdopodobniej jednej

z póniejszych on Kazimierza W., moe ostatniej, Jadwigi go-

gowskiej *; ceremonia ten stwierdza wyranie, e koowej

» Por. str. 13.

* Moie tak koron pomocnicz jest odnaleziona 1911, obecnie

w skarbcu katedry krakowskiej zoona korona, por. niej w teje czci I

rozdz. IV, str. 111 przyp. 1.

* Kutrzeba, Ordo coron. reg. Pol., odb. 83; o rkopisie samym
Ibid. 9. 19.

* eby ten ceremonia móg by zastosowany przy koronacyi Ja-

dwigi'andegaweskiej 138-4, jest rzecz wykluczon, zarówno ze wzgldu na

brak w nim wiadomoci o jakiej bardziej uroczystej formie aktu, dostoso-

wanej do tego, e Jadwiga koronowana bya nie na królow-maonk,
jeno na królow-wadczyni, jak niemniej i z tego powodu, e w tekstach

odnonych modlitw s cige wzmianki o królowej jako maonce, czem

Jadwiga, podówczas jeszcze niepolubiona, nie bya. Mimo wic, e za-

warta w tym samym rkopisie formua koronacyi króla oznacza go li-

ter W., co wydawca odnosi do Wodzisawa Jagiey, trzeba bdzie po-

dany tame ceremonia koronacyi królowej cofn do czasów nieco wcze-

niejszych (przed 1384), a w takim razie, o ile zechcemy cile trzyma
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wkadano ju podówczas na skro koron zot, wysadzan
klejnotami ^. Takiej korony zotej, w szeregu pomocniczych,

skarbiec krakowski w czasach przed okietkiem nie posiada-;

musiaa ona wic dopiero póniej by tu z osobna sprawion.

I tak, o ile nie przyjmiemy — do czego zreszt nie ma naj-

mniejszej podstawy — e tymczasem zagmy w jaki sposób

dawniejsze korony srebrne, czy obie, czy jedna, bdziemy mo-

gli, pod koniec przedjagieloskiej doby, dohczy si pokanej

iloci conajmniej trzech, moe nawet czterech koron pomocni-

czych w skarbcu krakowskim.

Ale gdzie te wszystkie insygnia, gówne czy pomocnicze,

byy przechowywane"? Gzy istnia dla nich ju w tym czasie ja-

ki miejscowo wyodrbniony skarbiec królewski, czy te mieciy
si one, jak dawniej, cigle jeszcze w skarbcu katedralnym kra-

kowskim? Wspóczesne wiadomoci ródowe nie pozostawiaj

pod tym wzgldem adnych wtpliwoci. Kron. Wielk., powi-
cajc osobny ustp dziejom rzekomego szczerbca Chrobrego,

który, jak wykazalimy, by w rzeczywistoci mieczem koro-

si ram drugiej poowy XIV w., nie bdzie go mona zastosowa do in-

nych wypadków, jak tylko do koronacyi jednej, czy obu ostatnich ma-
onek Kazimierza. O odbyciu tych koronacyj nie ma wprawdzie wiado-

moci w ródach, nie mona jednak wnioskowa std, jakby one nie

doszy do skutku, nawet co do Rokiczanki ; wszak za Jagiey odbya si

take koronacya królowej nieksicego pochodzenia, Elbiety Pileckiej,

por. niej rozdz. IV, str. 112 przyp. 1. Wracajc do rkopisu, zaznaczamy

jeszcze, e gdyby niezbyt dokadnie oznaczony czas zawartego w nim

pisma da si cofn o jakie 30 lat przed poow XIV w. — czego nie

mielimy monoci sprawdzi — mogyby obie zawarte tu formuy by
odniesione do koronacyi okietka (W.) i jego ony Jadwigi kaliskiej.

1 Accipe coronam regalis excellencie... unde sicut exterius au-

ro et gemmis redimita enites, ita et interius auro sapiencie vir-

tutumue gemmis decorari contendas, Kutrzeba, Ordo coron. reg.

Pol. 84. Take królowe czeskie w poowie w. XIV koronoway si koro-

n zot, por. inwentarz skarbca czeskiego z 1354, gdzie mowa o corona

aurea królowej Anny, Chytil, Po dl aha, Vrba, Korun. klenoty kral.

ces. 26.
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nacyjnym okietka i, stwierdza: qui gladius usue ad presens

in armario Cracoviensis ecclesie conservatur 2. Po-

niewa chodzi tu o stosunki, odpowiadajce czasowi spisania

kroniki, t. j. latom 1350—1395, przeto wynika std, e w ja-

kiej chwili tego okresu, w kadym razie w drugiej po-

lowie XIV w. ów okietkowy szczerbiec, jedno z gó-

wnych insygniów koronacyjnych tego czasu, niewtpliwa cz
skadowa skarbca koronnego, znajduje si w przecho-
waniu skarbca katedralnego krakowskiego. 1 gdy-

by brako innych wskazówek, sama ta jedyna wiadomo by-

aby wiadectwem rozstrzygajcem, e na ogó cay skar-

biec koronny mieci si naówczas w zbiorach
katedry krakowskiej, bo nie mona przyj, eby dla

samego szczerbca obrano inne miejsce przechowania, anieli

dla pozostaych insygniów.

Co tu zreszt o jednem tylko z insygniów podaa Kron.

Wielk., to w odmiennym sposobie, co do caego ich ogóu,

stwierdza w przytoczonym ju przy innej sposobnoci ustpie

Janko z Czarnkowa. Opisujc koronacy Ludwika na króle-

stwo polskie, podaje on, e wadca ten, wbrew daniu arcy-

biskupa Jarosawa, eby aktu tego dopeni w Gnienie, ka-

zEi si koronowa w Krakowie, przyczem jednak przyrzek,

e kiedy póniej, przybrany we wszystkie insygnia królew-

skie, zjawi si w katedrze gnienieskiej, i e nastpnie insy-

gnia te zoy w tyme kociele (promittens... ibiue
insignia regalia, utputa coronam, sceptrum, globum et

alia ad hec pertinencia, r e 1 i n q u e r e ecclesiain eadem,
t. j. Gnesnensi)^. Nie ma tu wyranej mowy o tern, gdzie in-

sygnia te (w Krakowie) byy dotd zoone, jest tylko przy-

rzeczenie, gdzie maj by zoone póniej; to przyrzeczenie

-za, odnoszce si tu do kocioa gnienieskiego, ma oczy-

» Por. str. 21 przyp. 1, 7.5. 76.

» Mon. Pol. II. 483.

» Ibid. II. 644.



88 Skarbiec koronny i katedralny

wicie na myli tamtejszy skarbiec katedralny ^. Pogld, e
insygnia przechowywane s w miejscowym skarbcu katedral-

nym, uchodzi wtedy za tak naturalny, do tyla niejako rozu-

miejcy si sam przez si, e w dyspozycyach co do moli-

wej zmiany miejsca ich przechowania, przyjmuje si z góry

jako rzecz dan, i dostan si one do odnonego skarbca ka-

tedralnego. Nie mona wobec tego wtpi, e w chwih, kiedy

przyrzeczenie to dawano, wszystkie te insygnia mie-

ciy si] w skarbcu katedralnym krakowskim.
Przypominamy, e chodzi tu o wypadki z koca 1370 r. 2.

I tak, u samego jeszcze skonu przedjagiel-

loskiej doby, miejscowe poczenie skarbca ko-

ronnego z waciwym skarbcem katedralnym da
si stwierdzi jako rzecz nieulegajca wtpieniu. Znowu,

gdyby nie byo innych wiadectw wyranych, szczegó ten

wystarczyby do uzasadnienia tezy, e poczenie takie istniao

take przez cay czas dawniejszy; nieatwo bowiem przyszoby

wywie zasadno mniemania przeciwnego, e kiedy dawniej

istnia ju wyodrbniony miejscowo skarbiec koronny, a pó-

niej, od okietka, organizacy jego zamknito w ramach ksztatu

pierwotniejszego, t. j. poczenia ze skarbcem katedralnym.

Doda jeszcze trzeba, e wanie od czasów okietka insy-

gnia nabieraj szczególnego znaczenia zarówno dla panujcej

dynastyi, jako te i dla pastwa samego. Ich funkcya nie jest

tylko potencyalna, jak w czasie spisania ywotu w. Stani-

sawa, czy kiedykolwiek indziej w w. Xn lub Xni, kiedy one

nie suyy do rzeczywistego uytku, i byy przechowywane dla

przyszego dopiero odnowiciela jednoci i królewskiego dosto-

jestwa Polski. Teraz funkcya ich jest rzeczywista: istnieje

1 Tak te tJómaczy ustp niniejszy Szujski, Lud. wg. i bezkr.

po jego mierci, Opow. i roztrz. hist. 74.

^ Wobec tych kilku, na niezalenych od siebie podstawach opar-

tych dowodów, upada twierdzenie Kopery, Dzieje skarb, koron. 39, ja-

koby insygnia koronne nigdy ju po roku 1291 nie byy przechowywane

w skarbcu katedralnym w Krakowie.
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ju królestwo polskie, stoj na jego czele koronowani wadcy;

wadcom tym suy one maj kadej chwili do uytku, przy-

brane przez nich wyraaj ich godno, a zarazem symboli-

zuj królewsko pastwa samego. e s wasnoci króla,

czy i pastwa zarazem*, e nie mog by wasnoci
katedry, ani te suy celom kocielnym, rozumie

si samo przez si. Rzuca si tu w oczy zasada odrbnej
indywidualnoci skarbca koronnego pod wzgl-
dem prawno-organizacyjnym, mimo istniejce po-

czenie miejscowe z waciwym skarbcem kate-

dralnym; powana zarazem wskazówka, e take i dawniej-

sze poczenie miejscowe obu skarbców nie daje podstawy do

przypuszczenia, jakoby wtedy nastpi spyw tytuów wasno-

ci, i jakoby zoone dawniej w katedralnych zbiorach insygnia

suy miay na uytek i ozdob kocioa.

Jednem sowem, na kadym kroku uwidacznia si
tu cigo stosunków, jak si one uoyy odpo-
cztku, zarówno w fakcie poczenia miejscowego obu skarb-

ców, jako te uznania odrbnej ich osobowoci pod wzgldem
prawnym i organizacyjnym. Od chwili, kiedy si te stosunki

zawizay, w najbhszych czasach po podjciu restauracyjnej

pracy przez Odnowiciela (od 1038), a do skonu przedjagiel-

loskiej doby, upywao ju prawie dokadnie póczwarta stu-

lecia; przez póczwarta te stulecia nie podlegja-
kiejkolwiek istotnej zmianie zasadniczy ksztat
pierwotnej organizacyi skarbca koronnego.

* Bliej o tem por. w niniejszej czci I rozdz. V.



IV.

Rzekome uwizienie insygniów koronnych polskich przez

króla Ludwika do Wgier.

Zanim jeszcze przedjagielloski okres dobieg do koca,

miaa oto skarbiec koronny spotka nowa katastrofa, w ro-

dzaju tych, jakie go ju przedtem kilkakrotnie nawiedzay:

uwizienie insygniów królewskich, tym razem do Wgier, przez

króla Ludwika, czy przez królow-regentk Elbiet. Nie ma
o tem wiadomoci w jakiemkolwiek ródle wspóczesnem; po-

daje j dopiero Dugosz. Za to u Dugosza rzecz opisana jest

z drobiazgow dokadnoci i zwizana organicznie z caym
szeregiem wypadków politycznych, rozgrywajcych si w dal-

szym, cigu na przestrzeni lat kilkudziesiciu.

Posuchajmy opowieci Dugosza.

Pod r. 1370 opisuje on szczegóowo koronacy Ludwika,

nie zapominajc o znanym nam epizodzie, e Wielkopolanie

przez usta arcybiskupa Jarosawa wystpili z daniem odby-

cia jej w Gnienie, i e Ludwik, dokonawszy mimo to aktu

tego w Krakowie, przyrzek zjawi si wnet potem w Gnie-

nie w penym aparacie królewskim i zoy insygnia w tam-

tejszej katedrze. Do czego jednak przydaje szczegó nowy, e
przyrzeczenia nie speni, a ustanowiwszy w Polsce regentk

matk Elbiet, wróci zaraz na Wgry, zabierajc z Krakowa

insygnia, eby si niemi nikt potem, wbrew interesom jego

I
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dynastyi, nie móg koronowa ^. W innej, okolicznociowej

wzmiance póniejszej, pod r. 1412, w przypomnieniu niniej-

szego zaboru insygniów, znajdziemy szczegó pod pewnym
wzgldem sprzeczny z t wiadomoci; podaje tu kronikarz,

e insygnia uwioza bya do Wgier królowa-matka Elbieta'.

Pod r. 1384 zapisuje Dugosz, e Jadwiga, obejmujc rzdy
w Polsce, ukoronowana zostaa: diademate reginali •'^, zatem

koron królowej, co moe sta w zwizku z stwierdzonym

przeze w tym czasie brakiem waciwej korony królewskiej

w Krakowie. Pod r. 1386 wyranie opowiada, e Jagieo ko-

ronowa si: novo diademate ex auro et gemmis pridem fa-

bricato, a to ze wzgldu na to, e dawniejsz koron uwióz

by Ludwik na Wgry*. Wreszcie pod r. 1412 opisuje szcze-

góowo zjazd Jagiey z Zygmuntem luksemburskim w Lubo-

wli, dalsz podró obu wadców do Koszyc i Budy, oraz pro-

wadzone w tym czasie negocyacye polityczne i zawarty osta-

tecznie traktat^; w epilogu tej opowieci znajduj si znowu
wane wiadomoci o insygniach. Oto tu przed odjazdem Ja-

giey z Budy Zygmunt mia mu je zwróci wszystkie, co Ja-

gie tak uradowao, e rycerza, który mu je z polecenia Zy-

gmunta dorczy, nazwanego tu Andrzejem Ronem, hojnie

pienidzmi i posiadociami ziemskiemi w Polsce obdarzyo

Kiedy, w powrocie z podróy, mia odby wjazd do Krakowa^

7 sierpnia 1412, rozkaza insygnia nie przed sob w uroczy-

stym pochodzie; wyszy tu naprzeciw niemu królowa Anna

i procesye wszystkich kocioów krakowskich. Poczem, w dzie

Wniebowzicia P. Maryi (15 sierpnia), suchajc uroczystej

mszy w kociele (katedrze), poleci insygnia wystawi na wi-

1 Dugosz, Hist. Pol. III. 342.

* Ibid. IV. 145: que omnia (insygnia gówne) et alia plurima re-

gni Polonie decora Elisabeth senior... extulerat.

» Ibid. III. 449.

* Ibid. III. 461.

5 Ibid. IV. 130-145.
6 Ibid. IV. 144. 145.



92 Skarbiec koronny i katedralny

dok publiczny w stallach kocielnych, dla radoci i podziwu

zgromadzonego ludu ^.

Jakie insygnia zabrane zostay przez Ludwika, a jakie

zwrócone przez Zygmunta, o tem rozpisuje si Dugosz szcze-

góowo na czterech miejscach. Mia tedy Ludwik r. 1370

uwie: coronam regni Polonie materiaem, sceptrum, pomum,

gladium et cetera regni insignia 2. Jeeli zwrot kocowy (et

cetera...) nie jest zwyk tylko figur retoryczn bez treci,

naleaoby przyj, e prócz korony, bera, jabka i miecza

uwiezione zostay inne jeszcze, bliej nieoznaczone insygnia.

Cokolwiek sdzilibymy o tem, trzeba bdzie w kadym razie

stwierdzi, e — w wietle relacyi Dugosza — zwrócone
zostay r. 1412 tylko owe cztery pierwsze gówne, szczegóo-

wo wymienione insygnia, nie za jakiekolwiek inne. I tak

o samym fakcie zwrotu wyraa si on, i Zygmunt coronam

materiaem auream regni Polonie, qua primi regis Polonorum

Boleslai Magni Otto imperator III tempora insigniverat (korona

okietkowa), item gladium Szczirbyecz, quem Gruem vocant

(miecz koronacyjny okietka), item sceptrum et pomum au-

reum reddidit^. Niesione przed Jagie w czasie wjazdu do

Krakowa insygnia okrelone znowu w ten sposób: coronam

materiaem regni sui Polonie, gladium, pomum et sceptrum,

apud Hungariam sibi per Sigismundum regem reddita... iussit...

deferri*; przy opisie za pubhcznego wystawienia insygniów

podczas mszy uroczystej w katedrze, znowu znajdzie si ustp:

coronam materiaem, gladium, pomum et sceptrum... iussit

expom ^. Trzy razy wraca Dugosz do wyliczenia oddanych

insygniów, przyczem kadym razem chodzi mu widocznie o wy-

liczenie wyczerpujce, i wszystlde trzy razy wymienia jedynie

owe cztery insygnia gówne. Nie podaje nie tylko jaldchkol-

1 Dugosz, Hist. Pol. IV. 145. 146.

2 Ibid. III. 342.

3 Ibid. IV. 144.

* Ibid. IV. 145.

5 Ibid. IV. 146.
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wiek innych szczegóów, ale nie umieszcza ani razu ogólniko-

wego dodatku: et cetera, czy: et alia, jakim opatrzy wiado-

mo o wywiezieniu z r. 1370. Jeli wic nawet wywieziono

jakiekolwiek inne insygnia, w wietle jego opowieci jako

zwrócone uwaa naley tylko te cztery: koron, bero, miecz

i jabko.

Zestawiony tu z Dugosza zasób szczegóów skada si

w doskonale zharmonizowan cao. Mamy przed sob istn

odysej insygniów polskich na przestrzeni caej bezmaa po-

owy stulecia: ich wyjcie ze skarbca krakowskiego, ich du-

gotrway pobyt na obczynie, ich tryumfalny w kocu powrót

do Krakowa. Nie brak nawet dostosowania rodkowych zda-

rze pohtycznych do szczegóów odysei: std wiadomoci

o koronach, jakich uyto przy koronacyach Jadwigi i Jagiey.

Rzucaj si od razu w oczy waciwoci metody dziejopisar-

skiej Dugosza: do pewnych ustalonych szczegóów faktycznych

dostosowane zostaj inne w ksztacie odpowiednich kombi-

nacyj. Uderza ponadto inne jeszcze zjawisko: niezwyka do-

kadno i szczegóowo faktów. Wie Dugosz nie tylko o uwi-

zieniu i zwrocie, nie tylko o tem, jakie insygnia uwiziono,

a jakie zwrócono, ale i o takich podrzdnych szczegóach, jak:

kto je w Budzie dorczy Jagielle, w jaki sposób zosta za to

wynagrodzony, w jakiej uroczystej formie wprowadzono je do

Krakowa, w jakim sposobie tame je przyjmowano, kto w przy-

jciu bra udzia, w jakiem miejscu w katedrze wystawione

byy na widok publiczny. Z bezporedniego spostrzeenia, czy

osobistego uczestnictwa, nic z tych rzeczy nie mogo by wia-

domem Dugoszowi, nie wyjmujc nawet kocowych wypad-

ków z r. 1412, w którym to czasie Dugosz nie przyszed

jeszcze na wiat (urod. 1415). Nie ma te w innych, licznych

ródach wspóczesnych, wiadomoci chociaby o jednym, wa-

niejszym czy podrzdnym szczególe z caego ich cyklu, jak je

tu widzimy zoone w organiczn cao; o ile u Dugosza

sprawa caa wystpuje niezwykle wyrazicie, o tyle w caej

zreszt pozostaej historyografii wspóczesnej jest ona kart



94 Skarbiec koronny i katedralny

niezapisan. I tak, dokadno i szczegóowo jego opowieci,

zamiast wzbudzi zaufanie, rodzi z góry podejrzenia i wtpli-

woci: nasuwa si domys, e moe tu by wiele elementu

fantazyjnego, którym, jak wiadomo, metoda dziejopisarska Du-
gosza niejednokrotnie na szerokie posugiwaa si rozmiary.

Oczywicie, same przytoczone dotd wzgldy ogólniko-

wej treci nie wystarczaj jeszcze do odrzucenia caego prze-

kazu, czyjego szczegóów; zwaszcza, e da si tu przyj inne

jeszcze, w zasadzie powane ródo moliwych informacyj Du-
gosza: wiea trdycya, wiadomoci, udzielone mu przez bez-

porednich uczestników zdarze. W kadym jednak razie

wzywaj one do ostronoci, a zarazem do szczegóowego roz-

patrzenia, co z tej opowieci w wietle krytyki rzeczowej da

si utrzyma, i czy w ogóle da si utrzyma cokolwiek; jeeli

za nie, w czem tkwi przyczyna, e opowie taka moga si
tu pojawi.

Zaraz u wstpu wysuwa si przeciw Dugoszowi argu-

ment najpowaniejszej treci.

Obszerna jego opowie o koronacyi Ludwika i cz-
cych si z tem zdarzeniem wypadkach polega na niemniej

szczegóowej relacyi wspóczesnego ich wiadka i urzdowego

uczestnika, Janka z Czarnkowa. Odliczajc waciwe Dugo-

szowi amplifikacye stylistyczne i pewne wyrozumowane uzu-

penienia drobniejszych szczegóów, mona powiedzie, e jest

ona dosownem powtórzeniem przekazu Janka. Opowie Du-
gosza o tych zdarzeniach jest w penem tego sowa znacze-

niu wiadomoci pochodn, która w stosunku do waciwego,

pierwotnego róda nie przynosi rzeczowo nic nowego. Nic,

prócz jedynego szczegóu, o który tu wanie chodzi, t. j. e
Ludwik po koronacyi uwióz insygnia do Wgier, eby si

niemi kto umy nie koronowa na królestwo polskie. U Janka,

który w miejscu tem szczegóowo zajmuje si spraw insy-

gniów, nie ma adnej o tym wypadku wiadomoci. Stwierdza

on tylko znane nam ju szczegóy co do dania Wielkopo-

lan o odbycie koronacyi w Gnienie, co do dokonanego mimo
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to aktu koronacyi w Krakowie i co do przyrzeczenia Ludwika,

e zoy póniej insygnia w katedrze gnienieskiej; dodaje

wreszcie, e przyrzeczenia tego za rad Maopolan nie wy-

peni i. Wykadajc logicznie ca t opowie, nie ma naj-

mniejszej podstawy do twierdzenia, jakoby tu, chociaby w nie-

dokadnym tylko sposobie, miecia si porednia wiadomo
o uwizieniu insygniów do Wgier. Jeeli bowiem zaznaczono

tylko, i Ludwik nie speni obietnicy zoenia insygniów w Gnie-

nie, to nie wynika std bynajmniej, e uwióz je do Wgier;

ow^szem wypywa std tyle jedynie, e pozostay one tam,

gdzie byy przedtem, zatem w Krakowie. e zreszt w ten

sposób tómaczy naley ów ustp w rozumieniu Janka, wiad-

czy przydany szczegó, i stao si to wszystko za rad Ma-

opolan; bo chyba nie na to radzili oni królowi nie przewozi

insygniów do Gniezna, eby si one dostay na Wgry, jeno

w tym celu, eby zostay poród nich, w Krakowie. Zatem

cile rzecz biorc, rozpatrzony tu przekaz Janka nie tylko

nie zawiera adnej wiadomoci o uwizieniu insygniów, ale

stwierdza nawet, porednio wprawdzie, a jednak stanowczo,

e uwizienie nie nastpio. Mimo wszystko Dugosz, powtó-

rzywszy podane przez Janka szczegóy o insygniach, w zwro-

cie, czcym si bezporednio z temi wiadomociami, przydaje

now informacy o uwizieniu. Poniewa faktu tego nie stwier-

dza jakiekolwiek inne ródo, cay za rozdzia jego Historyi

o wypadkach, zczonych z koronacy Ludwika, opiera si

zreszt wycznie na Janku, i nie ma ladów, eby tu zuyt-

kowa jakiekolwiek inne róda 2, przeto widocznie mamy tu

do czynienia z jego kombinacy, przeprowadzon zgoa

dowolnie.

Dodajmy do tego spostrzeenie inne. Zabór insygniów,

gdyby je Ludwik by naprawd uwióz na Wgry, nie móg
dla Janka, w chwih spisywania Kroniki, by tajemnic. Jeeli

1 Mon. Pol. II. 644.

* Por. Semkowicz, Rozb. Dug. 383.
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nawet przyj, e zrazu przewieziono je tajemnie, przecie

trzeba bdzie stwierdzi, e ta rzecz rycho wyj musiaa na

jaw, ju chociaby dla tego, e insygnia nie byy wtedy zo-

one w jakim wyodrbnionym skarbcu królewskim, do któ-

rego Andegaweni atwo mogliby zamkn dostp niewygodnym

wiadkom, jeno w skarbcu katedralnym krakowskim, z któ-

rym bez ustanku stykali si biskup i czonkowie kapituy miej-

scowej. Za ich porednictwem wie o braku insygniów mu-

siaaby chyba rozpowszechni si rycho. A gdyby nawet,

wbrew wszelkiemu prawdopodobiestwu, przypuci, i taje-

mnica daa si utrzyma duej, to w kadym razie nie moga
ona przetrwa roku 1382, daty mierci Ludwika. Tych, któ-

rym na ukryciu rzeczy zalee mogo, t. j. samych Andega-

wenów, zabrako wtedy w Polsce, a równoczenie poczo si

dugie bezkrólewie, w którem na samo czoo zagadnie poU-

tycznych wysuna si kwestya, przez cae dwa lata cigle

powrotna i chwiejna, kto po zmarym królu obj ma rzdy
w Polsce. Z t kwesty sprzgaa si najcilej inna: czy

w skarbcu znajduj si insygnia, potrzebne do uwieczenia

skroni przyszego wadcy. Panowie polscy, którzy w czasie

bezkrólewia chwycUi ster rzdów w swe rce, musieli chyba

sprawdzi, jaki jest pod tym wzgldem stan skarbca; to,

gdyby nawet do tego czasu byo si udao zachowa tajemnic

uwizienia, byaby ona teraz musiaa wyj na jaw, sta si

w caej Polsce wiadom. Janko wykacza sw Kronik co-

najwczeniej w drugiej poowie 1384 r., zatem w czasie,

w którym rzecz ta, cokolwiek o jej antecedencyach chcieli-

bymy sdzi, musiaa by znana powszechnie, o ile przyj-

miemy, e zdarzya si rzeczywicie.

W takim razie nie wtpi znowu, e o uwizieniu insygniów

nie mogoby chyba zabrakn wyranej wiadomoci u Janka.

Wszake doba andegaweska, to waciwy przedmiot jego

Kroniki, która zdarzone wtedy wypadki, nieraz nawet pod-

rzdniejsze, z drobiazgow zapisuje dokadnoci; niepodobna

przypuci, eby pomina wanie tyle pod wzgldem poli-
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tycznym doniose zdarzenie, jak zabór insygniów. A to tern

bardziej, e sprawami skarbca i insygniów zajmuje si ona

w wielu miejscach najdokadniej, i widocznie szczególn ma
na te sprawy zwrócon uwag. Do przypomnie ustpy
o testamencie Kazimierza W. z najdokadniejszem wyliczeniem

przedmiotów, zapisanych ze skarbca królowej-wdowie i cór-

kom królewskim, jako te wiadomoci o losach tego zapisu*;

do wskaza na omówiony wanie ustp, dotyczcy insygniów

przy koronacyi Ludwika. I jeh gdzie, to wanie w zwizku
z tym ustpem wiadomo o przewiezieniu ich do Wgier, gdyby

ono w rzeczywistoci nastpio, byaby si wprost prosia o za-

mieszczenie: byoby to zamknicie rozpocztego tu opowiadania

losach klejnotów koronnych wród tych wypadków.

Ale gdyby nawet przyj, e przez jakie niedopa-

trzenie Janka w miejscu tem pominita zostaa sprawa

uwizienia, to w kadym razie w dalszym toku jego opowia-

dania nastrczaa si znowu wielokrotna sposobno wspo-

mnienia o tem zdarzeniu, gdyby ono w istocie byo zaszo.

1 to tak, e znowu wzmiank tak naleaoby tu uzna za

konieczn. Opisujc wypadki z 1382—1384, Janko wielokro-

tnie dotyka kwestyi zamierzonych koronacyj rónych kandy-

datów do tronu. Opisuje n. p., jak na zjedzie sieradzkim

pierwszym 1383 posowie królowej-matki Elbiety zgodzih si
na przysanie Jadwigi celem odbycia koronacyi, pod warun-

kiem, e powróci potem na trzy lata do Wgier 2; jak na zje-

dzie sdeckim z tego roku zadano rychego przysania Ja-

dwigi, z tem, e absue tractatu longiori debeat precise coro-

nari ^; jak wreszcie na drugim zjedzie sieradzkim t. r. zgro-

madzeni domagaj si od arcybiskupa, eby Ziemowit W in

regem Polonie coronaretur *. Nieatwo przypuci, eby Janko

przy tych sposobnociach nie wtrci uwagi o braku insy-

1 Mon. Pol. II. 635. 636. 650.

» Ibid. II. 733.

» Ibid. II. 736.

* Ibid. II. 735.

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne.
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gniów, gdyby naprawd byy uwiezione, zwaszcza przy osta-

tniej wzmiance o Ziemowicie; bo i czeme w takim razie

mianoby go koronowa, jeli insygnia byy w rku Andega-

wenów na Wgrzech? Najwymowniejsz jest tu wreszcie jego

relacya o trzecim, czerwcowym zjedzie sieradzkim z 1383,

w której Janko stwierdza, e obecnego tame Ziemowita zwo-

lennicy jego podnieli na króla (in altum erexerunt) i e by-
by zosta wtedy ukoronowany przez arcybiskupa (debebat tunc

per Bodzantam... coronari), gdyby nie rada niektórych, eby
spraw odwlec ^ Opowie ta nie da si wyrozumie, jeli

przyjmiemy, e insygniów koronnych nie byo w tym czasie

w Polsce; owa bowiem rycha koronacya mazowieckiego ksi-

cia nie byaby si daa przeprowadzi w takim razie; gdyby

za nawet przypuci, e miano na myli zastpienie insy-

gniów dawnych jakiemi nowemi, naleaoby znowu oczeki-

wa stosownego objanienia Janka.

Przypomnijmy przy tem wszystkiem znan niech i nie-

przyjazne stanowisko Czarnkowskiego wobec rzdów i dyna-

styi andagaweskiej
;
jeeH co, to przedewszystkiem zbrodni-

czy zamach Ludwika na skarbiec, odbierajcy Polsce mo-

no samodzielnego rozporzdzania si klejnotami koronnymi,

byby si, w jego rozumieniu, nadawa do wyranego napi-

tnowania, gdyby by nastpi w rzeczywistoci. A jednak —
mimo to wszystko — ani wzmianki o uwizieniu. Milczenie

Janka jest tu czem wicej, ni prostym tylko brakiem mo-

liwej w zasadzie wiadomoci; jest ono wprost zaprze-
czeniem jej moliwoci.

To to, gdyby nie byo adnych innych dowodów, sam

ju rozpatrzony tu stosunek midzy relacy Janka a Dugo-

szow wystarczyby do tego, eby cay ten przekaz o uwi-
zieniu insygniów, jeeli nie odrzuci wprost, to przynajnmiej

uzna za podejrzany w najwyszym stopniu. eby jednak za-

» Mon. Pol. II. 740.
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latwi si z t spraw ostatecznie, trzeba jeszcze zwróci

uwag na inne momenty.

Zapytamy tedy przedewszystkiem: jeeli Jagieo r. 1386

koronowa si koron now, a r. 1412 odzyska dawniejsz,

okietkow, to która z nich suya do koronacyi jego na-

stpców? Osobliwym zbiegiem okolicznoci zagadnienie co do

koron, któremu Dugosz tak baczn powici uwag, omawia-

jc koronacye Jadwigi i samego Jagiey, zgoa go ju nie zaj-

muje przy opisie póniejszych aktów koronacyjnych. Mówic
o dwu dalszych koronacyach, Warneczyka z 1434 i Kazi-

mierza Jagielloczyka z 1447, jedynych, jakie jeszcze obja
jego Historya, zaznacza on, w sprawie koron, tylko tyle, e
Warneczyk mia: diadema capiti suprapositum i,

i e przy

koronacyi Kazimierza Jagielloczyka kasztelan krakowski na

zotej tacy niós: coronam^. O jak z dwu moliwych tu

w wietle jego przypuszczenia koron rzecz idzie, nie objania

ani w jednym, ani w drugim wypadku. Widocznie, albo wysza
mu ju z pamici jego opowie o losach insygniów midzy
1370—1412, albo te uwaa za rzecz, która rozumie si sa-

ma przez si, a przeto bliszych objanie nie potrzebuje, e
do obu tych koronacyj uyt by musiaa pewna, jedna ko-

rona; niewiadomo tylko, któr z nich mia na myli, okiet-

kow zwrócon, czy Jagieow nowo sprawion. Trzeba za
z góry zaznaczy, e w praktyce rzecz ta nie przedstawiaa si

tak prost i atw do rozwizania, jakby si to na pozór wyda-

wa mogo. Nie mona mianowicie twierdzi z góry, e skoro wtedy

korona okietkow, r. 1412 rzekomo zwrócona, znajdowaa si ju
w skarbcu, to ona tylko, jako starsza, nie za domniemana Jagie-

ow uyta by moga przy koronacyach póniejszych. W owych

czasach stosunki te ukaday si w tym sposobie, e korona,

która zdawna suya do koronacyj, jako gotowy ju symbol

pastwowoci i dostojestwa królewskiego, przedstawiaa wpraw-

1 Dugosz, Hist. Pol. IV. 547.

2 Ibid. V. 33.

7*
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dzie znaczenie najdoniolejsze i uchodzia poniekd — ona,

nie jakakolwiek inna — jako warunek pozyskania i wykony-

w^ania wadzy królewskiej. Std pilna baczno o jej zacho-

wanie, std, w razie przerwania królewskoci, pogld, i prze-

znaczona jest dla przyszego odnowiciela, std, dla usunicia

moliwego wspózawodnictwa innych pretendentów, czste wy-

padki uwoenia jej przez wadców, którzy niedo pewni byli

pozyskanego tronu. Ale skoro raz, skutkiem zbiegu jakichkol-

wiek okolicznoci, zdarzyo si, e korona dawniejsza nie spe-

nia przeznaczonej sobie funkcyi, a w miejsce jej na skroni

wadcy spocza korona nowa, zmieniaa si rzecz gruntownie;

bo wtedy przez dokonany fakt, przez precedens bezporednio

przedtem zdarzony, idea pastwowoci i królewskiego dosto-

jestwa zerodkowywaa si znowu w owej koronie nowej,

usuwajc na drugie miejsce znaczenie korony da^miejszej,

o ile ona jeszcze odnalaza si dodatkowo. Przykad takiego

ukadu rzeczy miehmy sposobno pozna ju poprzednio.

Sama korona okietkowa bya w pocztkach w. XIV koron

now, a powstaa i dosza do znaczenia dla tego tylko, e
w chwili odnowienia królestwa polskiego dawna korona Szczo-

drego uwiziona bya do Czech. Kiedy jednak uyto jej do

koronacyi okietka i Kazimierza, staa si waciwym klejno-

tem koronnym, a korona dawniejsza do tyla stracia znacze-

nie, e w ukadach z Luksemburgami nie przykadano ju
szczególnego znaczenia do jej odzyskania i. Moliwo takiej

samej odmiany zachodzia teraz w zestosunkowaniu koron

okietkowej i domniemanej Jagieowej. W wietle kombinacyi

Dugosza przez akt koronacyi Jagiey zogniskowaa si w tej

oto nowej koronie idea pastwowoci polskiej, w lad za czem

naleaoby przyj, e upado znaczenie, dawniej pod tym

wzgldem przysugujce koronie okietkowej; to, kiedy korona

ta wrócia znowu do skarbca, nie atwo byoby wyobrazi

sobie, eby odzyskaa dawniejsze swoje prawa, z uszczerb-

» Por. str. 82. 83.



Insygnia rzekomo przez Ludwika uwiezione 101

kiem domniemanej, nowej korony JagieMowej. A to lem bar-

dziej, e ta nowa korona uyta zostaa po raz pierwszy przez

zaoyciela nowej dynastyi. Przez to staa si ona nie tylko

symbolem pastwowoci i dostojestwa królewskiego na ogó,

ale skupia w sobie zarazem now ide, której korona o-
kietka nie wyraaa, ide panowania Jagiellonów. Staa si —
o ile istniaa — koron jagiellosk w cisem tego sowa zna-

czeniu. Chyba ni przedewszystkiem winniby si byli korono-

wa synowie i dalsi potomkowie Jagiey.

Nie mona sobie nawet wyobrazi, eby si tu nasuway
jakie trudnoci formalne, czy na ogó zewntrzne, n. p. z po-

wodu polednoci wyrobu nowej korony, nielicujcej z Wy-

sokiem dostojestwem nastpców Jagieowych i mocarstwo-

wem stanowiskiem Polski. Bo najpierw wystarczya ona rze-

komo do koronacyi samego Jagiey, tego wadcy, który wiel-

kie pastwo litewskie poczy z Polsk, i przez to wanie
poczenie stworzy podstaw mocarstwowego jej stanowiska.

Sam zreszt Dugosz mówi, e miaa to by korona szczero-

zota i klejnotami wysadzana (diademate ex auro et gemmis...

fabricato). Doda jeszcze trzeba z naciskiem, e w wietle

kombinacyi Dugoszowej w r. 1386 nie mona byo przewi-

dzie wypadków z 1412, e wic nie mona byo w^tedy li-

czy na zwrot korony okietkowej; ta, któr rzekomo w r,

1386 sporzdzano dla ukoronowania samego Jagiey, nie mo-

ga tedy uchodzi za koron tymczasow, raz tylko do uy-
cia przeznaczon, któr wnet zastpi inna, jeno za klejnot

koronny o znaczeniu trwaem, taki, który mia si dosta dal-

szym Jagiey nastpcom na tronie polskim. Do tego celu mu-

siaa chyba by dostosowana jej warto i jako.

Wszystko to — idc tu cigle ladem kombinacyi Du-
goszowej — wskazywaoby, e od Jagiey wejdzie w uycie

nowa, jagielloska korona, i e odzyskana póniej r. 1412 ko-

rona okietka nie zdoa jej ju odebra prerogatyw waci-

wego klejnotu koronnego. Tymczasem znan jest rzecz —
przynajmniej na przestrzeni XVI—XVin wieku — e pó-
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niej si królowie polscy,a do upadku Rzpltej, ko-

ronuj si koron okietka. Koronuj si ni wszyscy,

niewyczajc Stanisawa Augusta, z wyjtldem tylko niektó-

rych, którzy skutkiem chwilowych przeszkód nie mogli jej do-

sta do koronacyi, i dla tego na innej, prowizorycznej, osobno

do tego aktu sporzdzonej poprzesta musieli^. Ju za co do

Zygmunta I da si stwierdzi, e uywa t. z. korony » Bole-

sawa*, t. j. okietkowej ^. Zatem w jagielloskiej jeszcze do-

bie uycie korony starej jest rzecz niewtphw. Monaby tu

conajwyej przyj, e kilku poprzedników Zygmunta I, liczc

od Warneczyka do Aleksandra, koronowao si domnieman
koron Jagieow; ale wtedy niezmiernie trudno byoby wy-

tómaczy, dla czego od Zygmunta, wbrew ustalonej rzekomo

tradycyi, nastpia zmiana i nawrót do starej korony. O ile

domysu takiego nie postawimy, trzeba bdzie stwierdzi, e
ju take dawniejsi Jagiellonowie, poczynajc od Warneczy-
ka, korony okietka uywali. Wtedy za znowu nieatwo b-
dzie objani, dla czego rzekoma nowa korona Jagiey, wbrew

wszystkiemu, co poprzednio stwierdzi si dao, stracia od

razu znaczenie wobec korony okietkowej.

Wszystkie te pitrzce si trudnoci usuniemy, przyj-

mujc wbrew Dugoszowi, e insygnia polskie nie by-

y uwiezione do Wgier, i e skutkiem tego przy
k oronac yi Jagiey nie zacho dzia potrzeba spra-

wienia nowej korony, przezn aczo ne j do trwaego
zastpienia dawniejszej korony okietkowej.
Dodamy do tego szczegó, który sam przez si nie stanowi

wprawdzie dowodu penego, ale w zwizku z poprzedniemi

1 Tak n. p. Leszczyski 1705 koronowany by now, z rozkazu

króla szwedzkiego sporzdzon dla koron, która zaraz potem zostaa

stopiona. Podobnie August III uy 1734 do koronacyi nowej korony,

gdy okietkowa bya wtedy zoona w Czstochowie; por. Kopera,

Dzieje skarb. kor. 215. 223,

2 Schiitz, Hist. rer. Pruss. 1599,501; por. Kopera, Dzieje skarb,

kor. 57.



Insygnia rzekomo przez Ludwika uwiezione 103

spostrzeeniami przecie zasuguje na uwag, i szereg za-

bytków dziejopisarskich, czy to wspóczesnych, czy czasowo

zblionych, jak Dope. Szamot. Rocz. Tras., Rocz. Skrzys. now.,

Rocz. Maop., Spom. Misz., mówic z osobna o fakcie koro-

nacyi Jagiey, nie podaje przecie wiadomoci, eby si ona

dokonaa jak now koron^.

eby jednak nie siga w czasy póniejsze, a poprze-

sta jedynie na rozpatrzeniu wypadków krytycznej doby

1370—1412, zwrócimy si znowu do innycli szczegóów.

Przedewszystkiem: jeeli insygnia uwiezione byy na Wgry,
i rzecz ta conajpóniej zaraz po zgonie Ludwika wyj mu-

siaa na jaw, to dla czegó, wród cigle powrotnych roko-

wa, jakie w najbliszem potem dwuleciu ze strony Polski

prowadzono z dworem wgierskim, nie zadano ich zwrotu

do koronnego skarbca? Zatrzymane w rku Andegawenów in-

sygnia polskie, wobec chwiejnej zwaszcza przez dugi czas

polityki królowej-matki co do wyznaczenia nastpczyni, ro-

dziyby wielkie dla Polski niebezpieczestwo, przedewszystkiem

w chwilach krytycznego naprenia, kiedy naród, zniecierpU-

wiony uporem Elbiety, przechyla si na stron kandydatów

nieandegaweskich, przedewszystkiem mazowieckiego Ziemo-

wita; bo z jednej strony stwarzayby trudno formaln, w ro-

zumieniu owych czasów bardzo powan, swobodnego rozrz-

dzenia tronem, a z drugiej, w rku Elbiety, mogyby si sta

skutecznym rodkiem do narzucenia Polsce jej woli co do

wyboru przyszego wadcy. Jeeli nie samo danie zwrotu,

o tyle trudne, e chodzioby tu o wydobycie insygniów z rk
osób, najbardziej interesowanych w ich zatrzymaniu, to przy-

najmniej jakie skargi czy utyskiwania na to ich zatrzymanie

byyby si powinny da sysze na licznych zjazdach, które

w czasie tym odbywano celem obsadzenia tronu. I otó rzecz

osobliwa: o przebiegu obrad i zapadych uchwaach na wszyst-

kich tych zjazdach, dwu w Radomsku 1382 i 1384, jednym

« Mon. Pol. II. 862, III. 82. 202. 230.
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W Wilicy 1382, trzech w Sieradzu 1383 i dwu w Sczu-

1383 i 1384 odbytych, dochoway si dokadne wiadomoci,

spisane przez wspóczesnego Janka ^; posiadamy nawet auten-

tyczne, urzdowo zredagowane teksty uchwa, powzitych na

zjazdach w Radomsku ^\ ale nigdzie nie spotka tu jakiejkol-

wiek wzmianki w sprawie insygnialnej, mimo e we wszyst-

kich wypadkach rozchodzio si o obsadzenie tronu i zamie-

rzon koronacy, rzeczy najistotniej zwizane ze spraw insy-

gnialn. Powana w tem wskazówka, e w czasie tym owa

sprawa nie rodzia jakichkolwiek trudnoci, czyli innemi so-

wy, e insygnia byy na miejscu, w Polsce.

A dalej: Jeeli Ludwik uwióz insygnia na Wgry, eby
si one nie dostay w rce niepowoanych pretendentów, to dla

czegó nie zwrócono ich do Polski na koronacy Jadwigi, a pó-

niej Jagiey, i dla czego na zwrot trzeba byo czeka a do

r. 1412? Wszake, kiedy Jadwiga obejmowaa rzdy polskie^

spenio si wanie to, o co przez dugi czas za ycia zabie-

ga najusilniej Ludwik wraz z sw królewsk maonk i mat-

k: jedna z jego córek zasi miaa na tronie polskim. Za-

siadaa na nim za zgod i z wyznaczenia pozostaej królowej-

wdowy, i tak samo za zgod matki dochodzi do skutku jej

zwizek maeski z Jagie; Jagielle przyrzekaa te ona za-

raz potem w osobnym akcie macierzysk mio i pomoc

wszelak 3. Starsza Jadwigi siostra Marya i jej zrazu oblubie-

* Mon. Pol. II. 723. 724. 733. 735. 736. 740. 752. 754.

* Vol. leg. I. 58; Cod. epist. I. nr. 2.

» Akt z 9 czerwca 1386, D o g i e 1, Cod. dipl. Reg. Pol. I. str. 40

nr. 4. Tron wgierski okoo tego czasu ulega wprawdzie pewnym prze-

wrotom, te jednak nie mogy zrodzi trudnoci co do zwrotu insygniów

na koronacy Jadwigi i Jagiey. W czasie koronacyi Jadwigi, 15 pa-
dziernika 1384, Marya z wspóregentk matk Elbiet w^'konywaa bez

przeszkód rzdy od dwu przeszo lat, koronowana na króla wgierskiego

jeszcze 17 wrzenia 1382. W czasie za koronacyi Jagiey, 4 marca 1386,

nie y ju, zraniony jeszcze w pocztkach lutego, a zmary 24 t. m_

1386 Karol neapolitaski, który j chwilowo pozbawi rzdów; obie kró-

lowe w czasie tym wykonyway ju pen wadz.
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niec, póniej m, Zygmunt luksemburski, cho z pocztku,

dc do utrzymania unii obu pastw, zabiegali o tron polski,

natknwszy w tej sprawie na niepokonane trudnoci, pogo-

dzili si z faktem rzdów polskich Jadwigi i Jagiey. Od 1384

nie tylko nie wystpuj z roszczeniami do korony polskiej,

ale we wszystkich stosunkach królewsk ich godno i prawa

do królestwa polskiego wyranie uznaj. Prawda, e polityka

Zygmunta wobec Jagiey jest w tym czasie na ogó nieprzy-

jazna; mimo to utrzymywane s stosunki dyplomatyczne midzy
nimi, tocz si nieraz ukady wzajemne, przewidywana jest moli-

wo przybycia Zygmunta do Polski ^, a midzy Mary i Jadwig
istnieje, jak si zdaje, blizki, serdeczny stosunek, uwydatniajcy si

na zewntrz kilkakrotnymi zjazdami obu sióstr-królowych 2. I otó

rodzi si — jeli pójdziemy za Dugoszem— sytuacya osobliwa:

wszystkie rozstrzygajce w Wgrzech czynniki, przedewszyst-

kiem królowa-matka i Marya, eby nie mówi o Zygmuncie,

który wtedy nie odby jeszcze koronacyi na Wgrzech, uznaj

królestwo polskie Jadwigi i Jagiey, i najmniejszego nie maj
powodu do zatrzymania insygniów polskich; a jednak, kiedy

ma przyj do obu aktów koronacyi w Polsce, nie wydaj
ich, i zmuszaj do sprawienia insygniów nowych; nie wydaj,

mimo e Ludwik mia je uwie na Wgry wanie w tym

celu, eby nie komu innemu, jak tylko synowi, czy póniej

jednej z córek i jej maonkowi dostay si w posiadanie! Gaa
niedorzeczno kombinacyi rzuca si tu jaskrawo w oczy;

» Por. n. p. poselstwo Sdziwoja, wojewody kaliskiego do Zygmun-

ta, wspomniane w dokumencie Jagiey z 1399, Kod. dypl. Wielk III.

nr. 2055; relacy o ukadach Jagiey z Zygmuntem z 1410, Dani o-
wicz, Skarbiec I. nr. 918; glejt, udzielony Zygmuntowi przez Jagie
tego roku, Dogiel, Cod. dipl. R. Pol. I str. 41; pismo Jagiey do Zyg-

munta z 1411 z zawiadomieniem, e oczekiwa bdzie jego posa w Wi-

licy, Cod. epist. I. nr. 46 i t. p.

' Por. w ksidze rozchodów m. Krakowa wydatki pod 1392: Paulo

balistario ad convencionem reginarum in Lublaw; vectori, du-

centi munera regine Ungarie; pod 1393: nuncio... pro conven-
cione reginarum, Najst. ksig*! m. Krak. 238. 240. 246.
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znowu ona sama wystarczyaby, eby tez Dugoszew wy-

wróci gruntownie.

Niezalenie od tego naley tu rozway inne jeszcze

szczegóy. Jeden, nierozjaniony niestety jakkolwiek wiaro-

godn wiadomoci ródow: co sdzi o koronie, której uya
Jadwiga przy koronacyi 1384 r.? Dugosz podaje wyranie, e
bya to korona królowej (diademate reginali), zatem da-

wniejsza, w skarbcu krakowskim przechowana, przez Ludwika

nieuwieziona korona którejkolwiek z poprzednich maonek
królewskich. Czy taka korona wystarczy moga do koronacyi

Jadwigi? Pamitajmy, e wstpowaa ona na tron nie jako

maonka królewska, ale jako królowa-wadczyni, e w rku
jej skupi si miay wszystkie te atrybucye wadzy rzdowej,

jakie w zwykych warunkach wykonywa panujcy króP. Nie

bez przyczyny Rocz. Skrzy s. now. zapisuje: Hedwigis coro-

natur i n r e g em Polonie *. Nie dochowaa si niestety, ze

wzgldu na wyjtkowo stosunku, nie tylko w zabytkach po-

chodzenia polskiego, ale chociaby w ródach zachodnich,

jakakolwiek formua koronacyjna królowej-wadczyni, w której

na postawione zagadnienie zapewne mogaby si znale od-

powied cisa i dokadna; co tu o tem powiedzie da si^

trzeba oprze wycznie na argumentach rozumowych. Z tego

za punktu widzenia trzeba bdzie owiadczy si za przy-

puszczeniem, e dawniejsza (jakakolwiek) korona królowej-

maonki wystarczy tu nie moga. Nie bya ona symbolem

pastwowoci, któr przedstawia miaa Jadwiga jako wad-
czyni, nie zerodkowywaa w sobie pojcia caowadnoci, jaka

si w jej rku skupi miaa. Wszystkie te funkcye speniaa

tylko waciwa korona królewska, i ta w zasadzie naleaa

si Jadwidze przy koronacyi. Wniosek ten uznamy jako tem

bardziej zasadny, ile e w kilku ssiednich Polsce krajach

1 Por. Semkowicz W., Stanów, praw. W. Jagiey 1 n.; Bal-

zer, O kilku kwest. spor. z hist. ustr. Pol., Kwart. Hist. XXI. 24 n.

« Mon. Pol. III. 81.
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bd to zdarzay si odosobnione wypadki, bd te zdawna

utara si staa praktyka, e nawet królowe-maonki, wadzy
królewskiej niesprawujce, koronowane byy koron pastwo-

w. Taka staa zasada wyrobia si mianowicie na Wgrzech
ju w okresie Arpadów^ — w kraju, z którego wanie po-

chodzia Jadwiga. Skoro za koronacya w Polsce miaa jej

da co wicej, anieli podrzdne stanowisko królowej-ma-

onki, bo wprost wadz królowej panujcej, to tem bardziej

wniosek, i do aktu tego uyt by musiaa korona pastwo-

wa, trzeba bdzie uzna jako konieczny 2. O ile, w wietle tego

spostrzeenia, przyjmiemy, e insygnia polskie nie byy wtedy

uwiezione, wchodziaby tu w rachub sama korona okietko-

wa. O ile za postawimy si na stanowisku tezy Dugoszowej,

e insygniów w slcarbcu nie byo, naleaoby przyj, e nie

dopiero do koronacyi Jagiey, jak pisarz ten podaje,

ale ju do koronacyi Jadwigi r. 1384 musiaa by
sprawiona nowa, z powodu braku dawniejszej,

korona królewska.
Na tem nie koniec zawika. Cokolwiek przyjmiemy o ko-

ronie Jadwigi, tyle pewna, e wypadki z r. 1386 zrodziy tu

znowu nowe potrzeby. Nie mona sobie wyobrazi, eby
z chwil polubienia Jagiey ustaa dla Jadwigi potrzeba uy-
wania waciwej korony królewskiej, i eby ona odtd poprze-

sta miaa na zwykej koronie królowej-maonki, wzitej z za-

chowanego zasobu skarbca krakowskiego. Bo mimo powoanie

Jagiey, Jadwiga nie utracia dawniejszych praw królowej-

1 Ti mon, Ungar. Rechtsgesch. wyd. 2, 119. O moliwym odo-

sobnionym wypadku ukoronowania królowej-maonki koron pastwo-

w w Czechach (Beatrycza, druga ona .Jana luksemburskiego) por. sir. 81

przyp. 2.

2 W analogicznym wspóczesnym wypadku na Wgrzech zasada

ta w istocie znalaza zastosowanie. Siostra Jadwigi, Marya, koronowana

1382 na >króla« wgierskiego, uya do tego aktu korony pastwowej

w. Stefana, por. Katona, Hist. crit. XI. 8 n.; Hub er, Gesch. Oest

II. 325.
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wadczyni; owszem, zachowaa je nadal. Powsta rodzaj dyar-

chii, wspórzdy dwojga rzeczywistych wadców, przyczem na-

wet w stosunku prawno-pastwowym, jaki obecnie zawiza
si midzy par królewsk, szala przechylaa si na stron

Jadwigi o tyle, e ona, nie Jagieo, bya przedstawicielk dzie-

dzicznych praw do tronu ^ Zachodzia tedy w zasadzie po-

trzeba drugiej korony królewskiej, a to tern bardziej, e nie-

raz (n. p. przy samym akcie koronacyi Jagiey) oboje króle-

stwo wystpowa musieli równoczenie w uroczystym apara-

cie królewskim, zatem te równoczenie uywa koron jako

symbolu swojej wadzy'^. Przytem obojtn jest rzecz, jak

sobie wyobrazimy samo zestosunkowanie obu tych koron,

a wic czy tak, e uyta r. 1384 przez Jadwig korona dostaa

si teraz Jagielle, dla niej za sprawiona zostaa nowa korona

królowej-wadczyni; czy te na odwrót, e korona, uyta
r. 1384, pozostaa przy Jadwidze, Jagieo za otrzyma now
koron jako wadca. eby rzecz przeprowadzi przez szcze-

góy, a zarazem uwzgldni obie rozpatrywane tu tezy o uwi-
zieniu wzgl. nieuwiezieniu insygniów, stwierdzimy tedy co na-

stpuje: Jeeh. zgodnie z Dugoszem, uznamy, e insygniów

dawnych nie byo wtedy w skarbcu, to prócz sprawionej

r. 1384 nowej korony królewskiej dla Jadwigi, okazaa si

r. 1386 najprawdopodobniej potrzeba sprawienia jeszcze dru-

* Por. Balzer, O kilku kwest. spor. z hist. ustr. Pol., Kwart.

Hist. XXI. 24 n. Pogld Piekosiskiego, Czy król W Jagtelo by
za ycia król. Jadwigi królem pol. czy tylko mem królowej, Rozpr.

Akad., Wydz. bist.-filoz. S. II, X. 280 n, jakoby Jagieo by w tym cza-

sie tylko maonkiem królowej, jest niezasadny. Analogiczny stosunek

istnieje wspóczenie take na Wgrzech. Kiedy Mary a, koronowana na

króla wgierskiego, polubia póniej Zygmunta, ukoronowanego równie

(1387) na króla, powsta stosunek wspówadztwa midzy królewsk par
utrzymany w zasadzie a do zgonu Maryi 1395, por. Fessler-Kl ein,

Gesch. Ung. II. 249.

2 Przy koronacyi Zygmunta na króla wgierskiego 1387 trudno
ta dal'a si omin, gdy Marya, uwiziona wtedy przez stronnictwo Hor-

watów w zamku novigradzkim, nie braa udziau w akcie koronacyjnym.
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giej korony. Mielibymy wtedy do zapisania, na przestrzeni

czasu 1384—1386, przybytek dwu nowych koron królewskich.

Jeeli za wbrew Dugoszowi przyjmiemy, e insygnia nie byy
uwiezione, w takim razie, prócz istniejcej korony okietko-

wej, która jednemu tylko z czonków królewskiej pary wy-

starczy moga, okazaa si teraz znowu najprawdopodobniej

potrzeba sprawienia drugiej korony królewskiej
;
przybytek wy-

nosiby w tym razie jedne tylko sztuk. Tak czy owak, za-

pisany przez Dugosza fakt sprawienia nowej ko-

rony r. 1386 da si zatem przyj jako rzeczywi-

sty, lub przynajmniej bardzo prawdopodobny,
tylko e nie ma koniecznego powodu wprowa-
dza go w przyczynowy zwizek z uwizieniem
insygniów dawniejszych, gdy da si on wytómaczy
w sposób naturalny take w ramach przypuszczenia, e insy-

gnia te, nietknite przez Ludwika, spoczyway wtedy w skarbcu

krakowskim ^

Tak pojta nowa korona z r. 1386 przedstawi si nam,

co do znaczenia i cliarakteru, w zgoa odmiennem wietle,

anieh ta, o jakiej naleaoby myle, gdybymy przyjli, e
sprawiono j dla braku dawniejszych, uwizionych do W-
gier klejnotów koronnych. Wprawdzie i ona miaa by ze-

wntrznym wyrazem sprawowanej rzeczywicie wadzy mo-

narszej przez jednego z czonków pary królewskiej. Ale zna-

czenia waciwego symbolu pastwowoci nie moga chyba

1 Moe wyczekiwaniem na zamówion now koron, tudzie inne

insygnia (por. tu niej) da si wytómaczy okoliczno, e, jakkol-

wiek wybrany królem Jagieo stan w Krakowie ju 12 lutego 1386,

przecie koronacya jego odbya si dopiero 4 marca t. r. Odpadnie w ta-

kim razie potrzeba prostowania daty koronacyi, przekazanej przez naj-

autentyczn' ej sze ródo, Kalend, kapit. krak., Mon. Pol. II. 915, jakie prze-

prowadza Piekosiski, Czy król W. Jagieo i t. d., Rozpr. Akad.,

Wydz. hist.-filoz. S. II, X. 285 n., zdziwiony t kilkutygodniow zwok (po-

prawia dat na 18 lutego); a zarazem sprostuje si zgoa mylny i nieza-

sadny pogld tego autora na charakter przywileju Jagiey z 18 lutego

1386 z tytuem tutor regni Polonie, Cod. epist. II. nr. 7.
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odebra zachowanej, starej koronie okietkowej. Pozatem

funkcya jej przedstawiaa si z góry jako czasowa tylko

i przejciowa, bo i sam stosunek dyarchii, który wywoa po-

trzeb jej sprawienia, w zaoeniu by tymczasowy; po zej-

ciu jednego z czonków królewskiej pary wróci miay sto-

sunki normalne, t. j. rzdy jednego tylko wadcy. I nie mona
byo chyba ju w owej chwili wtpi, e w takim razie do

wycznych praw klejnotu koronnego wróci, e znowu jedy-

nym symbolem królewskiego dostojestwa i pastwowoci pol-

skiej stanie si — dawna korona okietkowa. Usuwaa si

z góry mohwo, eby owa druga korona z 1386 sta si

moga na stae now koron pastwow, koron jagiellosk,

uywan przez nastpców zaoyciela dynastyi, mimo, e moe
on wanie pierwszy woy j sobie na gow. Bya ona ko-

ron prowizoryczn tylko, dla zadouczynienia chwilowej po-

trzebie stworzon, skazan z góry na to, eby po jej ustaniu

spa do rzdu koron pomocniczych. Nie zdziwioby nas, gdyby

si dao stwierdzi, e j wykonano z jakiego poledniejszego

kruszcu, opatrzywszy tylko w nieodzowne zocenie. Domysu
takiego nie mona jednak stawia na pewno, o He przynaj-

mniej zawierzymy przekazowi Dugosza o koronie z 1386,

sprawionej rzekomo z powodu uwizienia dawniejszych insy-

gniów do Wgier. Wedug niego miaa to by korona szcze-

rozota, drogimi kamieniami wysadzana ^. Móg tu Dugosz my-

li si co do genezy i przyczyn sprawienia nowej korony,

móg jednak mie dobr wiadomo, chociaby z autopsyi

zachowanego po jego czasy okazu, z jakiego by wyrobiony

materyau, i jaki posiada ksztat zewntrzny. Nie ma tedy

dostatecznych podstaw, eby wiarogodno tego przekazu po-

da zasadnie w wtpUwo; a przemawia za jego przyjciem

take i wzgld ogólny, e chodzio tu o koron dla jednego

z wspórzdców, rzeczywist wadz królewsk wykonujcego,

1 Dugosz, Hist. Pol. III. 461; por. str. 101.
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zatem tak, która naprawd domagaa si wykonania w ma-

teryale drogocenniejszym ^

eby stwierdzi dokadniej, czy wszystkie te wyniki,

uzyskane dotd drog rozumowania, s zasadne, naley je

podda próbie w owietleniu innych wskazówek ródowych.

S niemi przedewszystkiem pochodzce z najbliszych potem

* Wypowiedziano niedawno przypuszczenie, e odnaleziona r. 1911

w nieoznaczonej bliej miejscowoci Królestwa Polskiego w zakopaniu

pod kilkudziesicioletni lip korona (razem z hemem i wóczni), zoona
obecnie w skarbcu katedry krakowskiej, moe by niniejsz wanie koron
Jagiey, sprawion przeze do koronacyi, por. Koneczny w Gosie Naro-

du 1914 nr. 14, Wedug fachowego opisu Lepszego, O niedawno odkrytej

koronie, Spraw. Akad. 1914 nr. 3 str. 7—8, naley ona, podobnie jak hem
i wócznia, do typu zabytków XIV w. Wykonana jest z blachy mosinej, z lek-

k domieszk srebra, dzi pokryta jasn patyn zielonej niedzi; w swo-

im czasie moga by zocon. Skada si z czterech kwiatonów lilij, t. z.

zaponic, przegradzanych szpilami, których gowice rozwinite s w may
trójli; na obrczy czoowej rozoony jest w systemie osiowym kame-

ryzunek z imitacyi szmaragdów, szafirów i krysztaów górskich. Gdyby

chcie uzna j za omawian tu koron z r. 1386, naleaoby z góry

odrzuci przekaz Dugosza, stwierdzajcy, e bya to korona szczerozota;

taka jednak poprawka, jak wskazalimy wanie w tekcie, mao jest

prawdopodobn. Sprzeciwia si ponadto owej hypotezie okoliczno, e
to korona czteropromienna, nieodpowiadajca w tym szczególe ksztatom

korony, wyobraonym na pieczciach Jagiey. Czteropromienno zdaje

si przemawia za pochodzeniem jej z czasu wczeniejszego; moe to

korona pomocnicza okietka lub Kazimierza W. (por. str. 85). Do rzdu

koron pomocniczych (homagialnych) zalicza j take Lepszy. Podkrela-

my: moe, nie biorc odpowiedzialnoci za trafno spostrzeenia;

w obecnym bowiem stanie sprawy, gdzie nie s bliej znane okoliczno-

ci, wród których zabytek ten odszukano, nic pewnego i stanowczego

nie da si o nim powiedzie; a moe te na ogó cisa determinacya

nie bdzie tu ju nigdy moliw. Wszelkie próby stanowczego rozstrzy-

gnicia zagadnienia, jakie podjli niektórzy badacze wnet po odszukaniu

tego zabytku, mienic go bd koron Jagiey, bd koron, posan
przez Zygmunta luksemburskiego na koronacy Witoda, bd koron
cesarza Karola IV, bd nawet, co wrcz niemoliwa, waciw koron
królewsk okietka (por. Koneczny, Gos Narodu 1914, 14. 15, Eliasz-

Radzikowski, Naprzód 1914, Szelgowski, Sowo Pol. 1914

nr. 19) uwaamy za przedwczesne.
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czasów wiadomoci o zasobie koron, tudzie innych insygniów

gównych, przechowanych w wyodrbnionym ju podówczas

skarbcu koronnym. Najstarsz tego rodzaju wiadomo podaje

niemiecka relacya, spisana r. 1417 przez niewiadomego autora

o rokowaniach, jakie z okazyi zamierzonej podówczas koro-

nacyi trzeciej swojej ony, Elbiety Pileckiej (Granowskiej),

prowadzi Jagieo z panami polskimi. Wielkopolanie domagali

si, podobnie jak za Ludwika, eby koronacya odbya si

w Gnienie, czemu opar si Jagieo i kaza królow koro-

nowa w Krakowie. W toku argumentów, przytaczanych przez

Wielkopolan, pada okolicznociowa wzmianka, skierowana do

króla: auch habet ir die Cronen alle vunffe in Euwern Tro-

zel ^ Jest zatem podówczas, t. j. w pi lat po rzekomym zwro-

cie insygniów, pi koron w skarbcu królewskim. Tak znaczna,

stwierdzona tu ilo tych klejnotów mogaby zrodzi pokus
wytómaczenia rzeczy na korzy tezy Dugoszowej. Monaby
liczy w ten sposób: jedna korona, to ta, któr 1386 sprawi

musia Jagieo, poniewa nie byo dawniejszej korony królew-

skiej, druga, to korona okietkowa, zwrócona 1412, a trzy

pozostae, to jakiekolwiek inne, podrzdne 2. Zaznaczmy za-

raz, e rachunek taki nie tylko nie jest konieczny, ale co

wiksza, nie jest dopuszczalny, o ile przynajmniej przyjmiemy.

* Raczyski, Cod. dipl. Lith. 385 nr. 6. Sprostowa przy tej

sposobnoci bdne twierdzenie Kutrze^by, Ordo coron. reg. Pol. 11,

jakoby Pilecka nie bya koronowana. Szczegóow wiadomo o korona-

cyi jej podaje Dugosz, Hist. Pol. IV. 206.

* Na tern stanowisku stoi Kopera, Dzieje skarb, koron. 34. Tó-

maczy on rzecz w ten sposób: »Zapewne dwie stare (korony), króla

i królowej, sprawione przez okietka, i take dwie nowe, które Jagieo
dla siebie i Jadwigi sporzdzi kaza. Uwaajc widocznie koron Ja-

dwigi za relikwi, odda j do skarbca, a dla drugiej ony sprawi no-

w* (t. j. pit). W zwizku z poprzedniemi spostrzeeniami (str. 106)

zwrócimy tu jeszcze uwag na to, e take i Kopera przypuszcza spra-

wienie osobnej korony dla Jadwigi, ale nie ze wzgldów prawno-pa-

stwowych, jak rzecz t staralimy si wywie poprzednio; uwaa onj
widocznie za zwyk koron królowej-maonki, gdy przyjmuje, e w za-
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e zasób koron pomocniczych, jakie pozostay w skarbcu jako

spucizna przedjagielloskiej doby, nie uleg jakiemu, bliej

zreszt uzasadni niedajcemu si umniejszeniu. Stwierdzilimy,

e u schyku przedjagielloskiej doby ilo koron pomocni-

czych, w skarbcu zachowanych, moga doj nawet do cyfry

czterech 1; eby doliczy si wspomnianej w relacyi z 1417

pitki, monaby w takim razie wstawi tu conajwyej jeszcze

koron okietkow, niewtphwie (nawet w wietle tezy Du-
goszowej) wtedy ju znajdujc si w skarbcu. Stwierdzihmy

zarazem, e dzia koron pomocniczych przedjagielloskich obej-

mowa conaj mniej trzy okazy; wtedy pozostae dwa miej-

sca trzeba bdzie zapeni koron okietkow, tudzie koron
królewsk, jaka przy koronacyi Jagiey sprawiona zostaa

z nowa 2. Najednjeszcze koron, sprawion rze ko-

mo z powodu niemonoci uycia uwiezionej ko-

rony okietkowej zaraz przy najbliszej koronacyi po jej

uwizieniu (naleaoby w tym wypadku, jak wynika z uwag

poprzednich, myle o koronacyi z 1384), nie ma tu miej-

sca: musiaoby wtedy by w skarbcu koron conajmniej sze,
a moe i siedm, nawet gdyby przyj, e Jagieo dla póniejszych

swych maonek adnej ju nowej nie sprawia korony. I tak

przy pierwszem zaraz obliczeniu teza Dugoszowa nie wytrzy-

muje próby.

Najblisza z kolei wiadomo o przechowanym w skarbcu

zasobie koron mieci si w inwentarzu z r. 1475, najstarszym

ze wszystkich inwentarzów tego skarbca, jakie si dochoway

sadzie moga si dosta póniejszym onom Jagiey; e si to nie stao,

objania tylko wzgldami pietyzmu jego dla Jadwigi, które nakazay mu
koron t zoy w skarbcu jako relikwi, a dla nastpnej ony sprawi

koron inn. e zreszt take przeprowadzony przez Koper rozdzia

trzech koron podrzdnych (Jadwigi okietkowej, Jadwigi andegawe-

skiej i póniejszych on Jagiey) nie jest w caoci trafny, por. zaraz

niej w tekcie.

1 Por. str. 86.

» Por. str. 109.

Balzer O., Skarbiec i archiwom koronne. g
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do naszych czasów i. Wymienia on najpierw: koron, »któr
koronuj si królowie polscy «, zatem oczywicie koron o-
kietkow; a prócz niej jeszcze dwie inne, okrelone jako: »co-

ronae homagiales«. Razem tedy trzy korony; rónica w po-

równaniu ze stanem z r. 1417 wynosi dwie sztuki mniej. Nie-

koniecznie jednak rachunek ten jest dokadny: s to czasy,

w których yje królowa Elbieta, maonka Kazimierza Ja-

gielloczyka; wiadomo za o niej, e koron swoj chowaa
przy sobie, i e dopiero po jej mierci (1510) zoono j zno-

wu w skarbcu *. Naprawd wic istniay w r. 1475 cztery

na ogó korony, tak, e rónica wyniosaby tylko jedn sztuk;

tylko gdyby przypuci, e sama korona Elbiety bya now—
co nie jest rzecz niemoliw — daaby si utrzyma stwier-

dzona poprzednio rónica dwu koron. W cigu przeszo pó
wieku midzy 1417 a 1475 umniejszy si tedy zasób koron

o 1—2 sztuki, dla przyczyn jakichkolwiek; najsnadniej moe
przypuci tu usunicie starych, nieuytecznych ju teraz srebr-

nych koron pomocniczych, o których w póniejszych inwen-

tarzach skarbca nie znajdujemy wzmianek; korony srebrne,

jakie jeszcze od czasu do czasu dadz si tu stwierdzi, to

ju tylko nowo sporzdzane korony pogrzebowe ^.

Poniewa okres 1417—1475 wychodzi ju poza ramy

krytycznej doby 1370—1412, przeto nie byoby waciwie po-

wodu rozpatrywa szczegóowo wiadomoci o koronach, jakie

zawiera wspomniany inwentarz. Jeeli mimo to zwrócihmy

uwag na ten zabytek, to dla tego, e w nowszej naszej hi-

storyografii do zawartej w nim wzmianki o koronach homa-

gialnych zastosowano wykadni, która wprowadzia j w zwi-

zek z spraw bliej nas tu zajmujc, która zatem wymaga
dokadniejszego rozpatrzenia co do swej zasadnoci.

Zdaniem Kopery, który tez Dugoszow o uwizieniu

* Inserowany w akcie rewizyi z 1669, ogoszonym przez Huber-
ta, Pam. hist. I. 125 n.

2 Kopera, Dzieje skarb, koron. 49. 50,

s Por. n. p. Ibid. 85.
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insygniów przez Ludwika i póniejszym ich zwrocie przyjmuje

bez zastrzee, Jagieo do licznych hodów, jakie przed ro-

kiem 1412 odbiera czy to od wojewodów modawskich, czy

od ksit htewsko-ruskich, uywa mia domniemanej no-

wej korony, jak wedug Dugosza sprawi sobie na korona-

cy; e za hody te skadane byy take Jadwidze, jako dzie-

dziczce królestwa polskiego, mia w tym celu kaza sporz-

dzi inn, podobn do swojej koron, któr ona przy tych

uroczystociach przywdziewaa. Kiedy r. 1412 insygnia dawne

wróciy do skarbca, korona okietkowa odzyskaa dawniejsze

swe prerogatywy, staa si klejnotem, uywanym przez wad-
ców przy koronacyach czy innych waniejszych uroczysto-

ciach; mimo to jednak do sprawionych przedtem nowych ko-

ron Jagiey i Jadwigi tradycya odbierania hodów przylgna

do tyla, e take i póniej, kiedy chodzio o hod, królowie

nie koron pastwow (okietkowa), jeno ow now, Jagieo-

w, przywdziewali na siebie. W tej wanie koronie mia Wo-
dzisaw Warneczyk r. 1436 odebra hod od Eliasza woo-
skiego, i tak samo Kazimierz Jagielloczyk r. 1454 hod sta-

nów pruskich, zoony mu w Toruniu. Dowód tego twierdzenia

swego upatruje Kopera w tem, e Dugosz w miejscach, w któ-

rych koron okietkowa niewtpliwie ma na myh, okrela

j, zgodnie z ustalon ju podówczas tradycya ^ jako »koron

Bolesawa«; o ile za wzmiankuje o hodach, nigdzie tego

okrelenia nie uywa; korona nazywa si u niego wtedy po

krotce: corona, albo diadema regale. Dopatruje si tu autor

umylnego przeciwstawienia obu rzeczy, i na tej zasadzie roz-

rónia funkcye obu grup koron. W okreleniu za inwentarza

z 1475, jakie przydane tu zostao dwu, poza waciw koron

królewsk wyhczonym koronom: coronae homagiales, widzi

walne poparcie swojego pogldu; maj to by owe dwie,

z czasów Jagiey i Jadwigi pochodzce korony, uywane pó-

niej do odbierania hodów ^.

1 Por. str. 76 n.

* Kopera Dzieje skarb, koron. 35. 45—47.

8*
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Gdyby ten domys by zasadny, monaby si w nim do-

patrzy pewnego poredniego stwierdzenia Dugoszowej tezy

o uwizieniu insygniów. Trudno bowiem wyobrazi sobie, eby
zwyke Itorony pomocnicze, jakie znajdoway si w skarbcu,

czy to królewskie, zazwyczaj poledniejszego wyrobu, czy inne,

uywane przez maonki królewskie, spenia mogy funkcy

przy tyle wanych aktach, do jakich naleao odbieranie ho-

dów. Nasuwaaby si myl, e prócz korony okietkowej mu-

siay wtedy mieci si w skarbcu jakie korony przedniej-

szego znaczenia: trzebaby tu przyj wanie, e byy niemi

szczerozota, klejnotami wysadzana korona, uyta przez Ja-

gie, dla rzekomego braku dawnych insygniów, przy koro-

nacyi 1386, ta sama wanie, o której wspomina Dugosz;

a obok niej druga, na jej wzór sporzdzona, korona Jadwigi.

Nie da si jednak, po bliszem wgldniciu w rzecz,

caa ta hypoteza utrzyma. Szwankuje zaraz pierwszy argu-

ment rozumowy, który jest dla niej jakoby punktem wyjcia.

Jeeli owych koron uywano póniej (po roku 1412) do od-

bierania hodów dla tego, e pod nieobecno insygniów sta-

rych odbierano w nich takie hody, to dla czegó, po zwrocie

insygniów, funkcya tamtych koron zacieniona zostaa wy-
cznie do aktów hodowniczych? Bo przecie przed rzekomym

zwrotem z 1412 tamtych koron uywa musiano przy wszyst-

kich uroczystociach, dokonywano w nich wszystkich
czynnoci rzdowych, o ile w ogóle przybierane byy przy nich

insygnia; mimo to, zgoa niespodzianie, tradycya uywania

tych koron miaa si potem zwiza cile z samymi tylko

aktami hodowniczymi, z wykluczeniem jakichkolwiek innych!

Nie da si te utrzyma zdanie, jakoby u Dugosza

istniao jakie wiadome terminologiczne przeciwstawienie po-

jcia » korony Bolesawa« okreleniu innych koron. Bo naj-

pierw w takim wypadku Dugosz byby musia gdziekolwiek

objani t rónic, czego jednak nigdzie nie czyni. Bez ta-

kiego objanienia nie mógby si przecie spodziewa, eby
okrelniki jego: corona, diadema regale, uyte przy opisie ho-
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dów z 1436 i 1454, mogy by przez kogokolwiek zrozumiane

inaczej, anieli jako oznaczenie waciwej, do koronacyi uy-
wanej korony królewskiej. Zwaszcza okrelnik diadema re-

gale, zatem korona królewska, bez adnego ograniczajcego

zastrzeenia, nie mógby by wytómaczony w innem zna-

czeniu. Przypomniemy zreszt, e w wielu wypadkach, kiedy

Dugosz mia^ niewtpliwie na myli koron okietkow, uywa
on podobnych, mniej dokadnych wyrae, jakie tu Kopera

odnosi wycznie do rzekomych koron » hodowniczych «. S to

najpierw zwroty, przytoczone ju przy innej sposobnoci w opi-

sie rzekomej wdrówki insygniów w latach 1370— 1412; z czte-

rech wzmianek, powiconych szczegóowemu ich wyhczeniu,

jedna tylko okrela uwizion koron jako koron Bolesawa^;

trzy inne mieni j po krotce: corona regni Polonie materia-

lis, lub zwilej jeszcze: corona materialis 2. A przecie nie

mona wtpi, e Dugosz mia we wszystkich tych wypad-

kach na myli koron okietkow. I znowu druga grupa

zwrotów, o których równie namienilimy poprzednio w in-

nym zwizku: jeden, o koronacyi Warneczyka, diadema ca-

piti impositum, i drugi, o koronacyi Kazimierza Jagielloczyka:

coronam ^. W oderwaniu, rozpatrujc samo dla siebie zaga-

dnienie, jak tu Dugosz mia koron na myli, mona byo
wprawdzie postawi pytanie, jak na to zwrócilimy uwag
poprzednio*, czy chodzio tu o koron okietkow, czy Ja-

gieow; ale ze stanowiska tezy autora pytanie to jest wy-

kluczone. Bo jeh zdaniem jego korona Jagieowa uywana
bya wtedy ju tylko przy odbieraniu hodów, a do koronacyi

suya inna, okietkow korona, to nie monaby wtpi, e
w powyszych ustpach t tylko, okietkow, nie za jak-

kolwiek inn koron móg mie Dugosz na myli. A przecie

1 Dugosz, Hist. Pol. IV. 144.

2 Ibid. III. 342, IV. 145. 146. Por. te tutaj str. 92.

3 Ibid. IV. 547, V. 33. Por. tutaj str. 99.

* Por. str. 99.
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nie nazywa jej tu »koron Bolesawa*. Ten ostatni zwrot nie

ma zatem u niego jakiego znaczenia technicznego, któreby

suyo do przeciwstawienia korony okietkowej innym koro-

nom; jest to tylko jedno z okrele waciwej korony królew-

skiej, najdokadniejsze, obok którego, równorzdnie, moliwe

s inne, mniej dokadne, jak corona, diadema, diadema regale.

Kiedy uy pierwszego, czy jakiegokolwiek z dalszych okre-

le, to rzecz chwilowego natchnienia pisarza, czyh innemi

sowy: przypadku. Tak samo przypadkiem jest, jeeli w opi-

sach hodów z 1436 i 1454 nie zostaa uyta nazwa »korony

Bolesawa «. Opiera na tem jakichkolwiek wniosków, prze-

ciwstawiajcych korony »hodownicze« waciwej koronie kró-

lewskiej — nie mona.
Nie mona tego uczyni tem bardziej, e zarówno sama

istota rzeczy, jako te najwyraniejsze, ponad wszelkie zarzuty

wysze, wiadomoci ródowe stanowczo przeciw caej kon-

cepcyi osobnych koron » hodowniczych « przemawiaj. Jeeli

kiedy, to wanie przy aktach odbierania hodu, istniay wszel-

kie po temu powody, eby wadca nie w innej, jeno waci-
wej swojej koronie królewskiej wystpowa, w wypadku na-

szym w koronie okietka czyli »Bolesawa Chrobrego «. Akt

hodu by zewntrznym przejawem supremacyi pastwa nad

terytoryum lennem, oraz przysugujcych wadcy, jako królo-

wi tego pastwa, zwierzchniczych praw nad wazalem. W sym-

bolu koronnym, jaki nosi wtedy na skroni, musiaa si ze-

rodkowa idea pastwowoci polskiej jako takiej, a tym symbo-

lem nie moga by inna korona, jak tylko waciwa korona

pastwowa, ta sama, przez któr król przy akcie koronacyi

nabywa peni praw monarszych w pastwie. Pospolita for-

mua aktów homagialnych tego czasu obejmowaa zobowiza-

nie wiernoci lennika: regi et corone regni Polonie; nie zgo-

dzioby si to z formalistycznym pogldem redniowiecznym,

gdyby w chwili, w której lennik przysiga na wierno ko-

ronie królestwa polskiego, na skroni odbierajcego hod króla

nie znalaza si ta wanie korona, która ide pastwa tego
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uzmysawiaa. e byo tak, a nie inaczej, wiadczy o tern je-

dyny z caego jagielloskiego redniowiecza akt, w którym

sprawa uytej przy hodzie korony wyranie jest okrelona—
zarazem akt urzdowy: opis hodu Stefana, wojewody mo-
dawskiego z r. 1485, prawie e wspóczesny rozpatrywanemu

tu inwentarzowi. O Kazimierzu Jagielloczyku, który hod od-

biera, stwierdza on: solium suum incorona, qua coro-

natus est, ascendente^ I znowu o zoonym w czterdzieci

lat póniej Zygmuntowi I hodzie Albrechta pruskiego zapisa

kronikarz, i król mia na skroni ein kaiserlich dya-
dema, welches dem ersten konige Boleslau in sei-

ner kronung von Kaiser Otton ist geschenkt worden - — za-

tem »koron Chrobrego* czyli okietkow.

Zwrot: coronae homagiales, zawarty w inwentarzu z 1475,

naley tedy koniecznie wytómaczy inaczej. I nie potrze-

ba za objanieniem szuka daleko; naley go tylko przetó-
maczy dosownie. Uywany w najpowszechniejszem za-

stosowaniu w owych czasach wyraz: homagialis (homo) ozna-

cza lennika, wazala, zatem czowieka zalenego, podwadnego

wobec seniora, zarazem takiego, który w myl obowizujcych

zasad leimego prawa obowizany jest panu swemu do pomocy,

zatem pomocnika. W tem samem znaczeniu okrelnik homa-

gialis czy si moe z innemi pojciami: n. p. terra homa-

giahs, to ziemia podwadna czy zalena od seniora 3. I w tym

samym sposobie zrodzi si mogo okrelenie coronae homagiales:

to korony zalene, czy podrzdne wobec jakiej korony gównej,

waciwej. Mamy tu po prostu do czynienia z technicznem
okreleniem koron pomocniczyc h, tak samo, jak si

ono prawdopodobnie zjawio ju w inwentarzu z 1110, w zwro-

cie, sownie odmiennym, ale pojciowo takim samym: coronae

pendentes *. Nic wicej nie chcia tu wyrazi inwentarz z 1475,

1 Vol. leg. I. 237.

2 Schutz, Hist. rer. Pruss. 1599, 501.

» Du Cange, Glossar. wyd. Favre IV. 222. 223.

* Por. str. 10.
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jak tylko, e obok korony, któr koronuj si królowie polscy,

znajduj si w skarbcu jeszcze dwie inne korony pomocnicze^

Jakie to s korony, i do jakiego szczególnie suy maj celu,

a zwaszcza, czy maj suy do odbierania hodów, tego in-

wentarz przez okrelenie niniejsze nie mia zamiaru rozstrzy-

ga. Mog to wic by jakiekolwiek korony pomocnicze, czy

to w znaczeniu cilejszem (do zastpczego uytku króla prze-

znaczone), choby poledniejszego rodzaju, czy te korony

maonek królewskich. eby do nich naleaa rzeko-

ma korona Jagiey, wykonana r. 1386 dla braku
insygniów dawniejszych, zgoa nie wynika z te-

go okrelenia. Inna rzecz, i nawet bardzo prawdopodobna,

e jedna z nich jest to prowizoryczna korona, sprawiona 1386

(obok istniejcej okietkowej) ; ta po rozwizaniu dyarchii przez

zgon Jadwigi 1399, stracia dawniejsze swoje znaczenie, i mo-

ga skutkiem tego przej do grupy koron pomocniczych.

Rozpatrzmy z kolei cyfry, dotyczce zasobu innych —
poza dziaem koron — insygniów, jakie przechowywano w skarb-

cu wedug inwentarza z r. 1475; jest to najwczeniejsza wia-

domo, jak o tym przedmiocie z czasów po dacie rzeko-

mego zwrotu insygniów (1412) posiadamy. eby objani od-

1 Nie naley przytem da si zbi z tropu pewnemi zjawiskami,

jakie mona stwierdzi w póniejszych czasach istnienia Rzpitej. Okrel-

nik: corona homagialis, wprowadzony ju w wiekach rednich do inwen-

tarzy skarbca, utrzymaj si do niezmiennie take w inwentarzach z na-

stpnych stuleci. Z biegiem czasu zatracia si sn wiadomo, co on

pierwotnie oznacza; zapewne przez nieporozumienie, tego samego ro-

dzaju, jakie zdarzyo si historygrafii dzisiejszej, zaczto go tómaczy
w tem rozumieniu, jakoby tu chodzio o korony, przeznaczone do odbie-

rania hodów. I moe nie bdzie niezasadnem domniemanie, e wanie pod

wpywem tej omyki zaczto ostatecznie do odbierania hodów uywa
koron, osobno do tego celu przeznaczonych (odmiennych od waciwej
korony królewskiej). Tak n. p. za Stanisawa Augusta mamy wiadomo
o koronie »homagialnej«, do inwestytury ksicia kurlandzkiego zreparo-

wanej, por. Kopera, Dzieje skarb, koron. 230. Rzeczy te nie mog
przesdza w niczem o stosunkach redniowiecznych, jak je objani-

limy poprzednio na podstawie wyranych, czciowo urzdowych róde.
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none szczegóy, musimy tu jednak przedtem rozway dwa
pytania uprzednie.

Jeeli przyjmiemy Dugoszow tez o uwizieniu insy-

gniów, trzeba bdzie stwierdzi przedewszystkiem, e do ko-

ronacyi Jagiey r. 1386 sprawiona by musiaa nie tylko nowa
korona, o czem kronikarz pisze wyranie, ale take inne nowe
insygnia, a mianowicie wszystkie te, które wedug ówczesnego

ceremoniau wymagane byy koniecznie do tego aktu, zatem

bero, jabko, miecz, a moliwie take i piercie. Zastrzeenie

co do piercienia wynika std, e relacya Dugosza nie daje

pewnoci, czy piercie zosta uwiziony i. Nie wspomina

o sprawieniu tych nowych insygniów Dugosz; uzupenienie

nasze jest tu wszelako konieczne, jeeh bowiem brako wtedy

insygniów dawniejszych, koronacya nie byaby si moga od-

by bez zastpienia ich nowemi. Trzeba te — trzymajc si

cigle kombinacyi Dugoszowej — przyj, e kiedy r. 1412

zwrócone zostay insygnia dawne, tamte, nowo sprawione

okazy, nie ulegy zatracie ani zniszczeniu, ale zwykym w tego

rodzaju wypadkach obyczajem, dostay si do skarbca koron-

nego jako pamitka, zoona obok insygniów Piastowskich.

Niezalenie od tego stwierdzi trzeba, e w czasie spi-

sania inwentarza (1475) musiay w skarbcu znajdowa si

take odpowiednie insygnia królowej. Dochowana do naszych

czasów formua koronacyjna Elbiety rakuskiej, maonki Ka-

zimierza Jagielloczyka, nie pozostawia adnej pod tym wzgl-

dem wtpliwoci; przypomniemy jeszcze, e koronacya El-

biety (1454) jest ostatni koronacya królowej przed spisaniem

inwentarza. Formua owa stwierdza: datur regine sceptrum
ab archiepiscopo, modicum, alterius modi, c[uam sceptrum re-

gium, et virga, consimilis virge regie, absue oracionibus;

tunc debet annulus inmitti digito eius, dicente metropoUtano

i t. d. 2. Poniewa virga (laska) w ceremoniale koronacyjnym

1 Por. str. 92. 93.

2 Kutrzeba. Ordo coron. reg. Pol. 85.
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polskim zastpowana bya stale jabkiem \ przeto wypywa std,

e przy koronacyi Elbiety uyte byy trzy — poza koron —
insygnia: bero, jabko i piercie, zatem wszystkie takie same

rodzaje insygniów, jakiemi posugiwa si król, z jednym prze-

cie wyjtkiem — miecza. Dla czego miecz nie wchodzi tu do

ceremoniau, wytómaczy atwo: jest on przedewszystkiem em-

blematem i symbolem rycerza, i rycerskim te sposobem prze-

pasywano nim króla przy akcie koronacyi ^i byy to rzeczy, nie-

nadajce si si do zastosowania wobec koronowanej niewiasty.

Mona przyj jako rzecz prawdopodobn, e jeszcze

w drugiej poowie XIV w. insygniów tych nie uywano przy

koronacyi maonek królewskich, n. p. on Kazimierza W., e
poprzestawano wtedy wycznie na woeniu im samej tylko

korony na skro. Tak przynajmniej sdzi naley z zachowa-

nej formuy koronacyi królowej z tego czasu, o której mówi-

limy ju przy innej sposobnoci ^. Nie jest to formua zupena,

t. z. nie opisuje ona caego przebiegu aktu, z wymienieniem

czynnoci, jakich dokonuje koronator i asystujcy mu biskupi,

z wyhczeniem przedmiotów, jakich uywa si do koronacji

i t. p. Jest to tylko jak gdyby wycig z formuy penej, po-

przestajcy na podaniu tekstu rónych modhtw, jakie wyga-
sza koronator w poszczególnych stadyach aktu koronacyjnego.

Otó modhtw takich jest tu tylko cztery: przy ingresie do ko-

cioa, przy wejciu przed otarz, przy namaszczeniu królowej

olejem w. i wreszcie przy woeniu jej korony *. Nie ma za
jakichkolwiek innych modhtw, dostosowanych do wrczenia

piercienia, do której to czynnoci podczas koronacyi Elbiety

rakuskiej przywizana ju bya osobna modlitwa ^ Mamy tedy

* Kutrzeba, róda cerem, koron. 36.

2 Por. n. p. w formule koronacyjnej Warneczyka: ut hunc ensem,

quo hic famulus tuus W. circumcingi desiderat i t. d. Kutrzeba, Ordo
i

coron. reg. Pol. 43.

» Por. str. 85.

* Kutrzeba, Ordo coron. reg. Pol. 83. 84
^ Por. tekst przytoczony na str. 121.
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prawo przyj na tej zasadzie, e akt koronacyi maonek
królewskich w drugiej poowie XIV w. by jeszcze bardzo nie-

zoony, a mianowicie, e poza woeniem korony samej nie

obejmowa wrczenia innych insygniów.

Na pewno musiaa si ta rzecz odmieni u schyku
w. XIV, przy koronacyi Jadwigi 1384 r. Gdyby si oprze na

samych tylko argumentach rozumowych, nie monaby sobie

wyobrazi, eby tu moga bya wystarczy sama tylko ko-

rona: bo Jadwiga wstpowaa na tron jako królowa panujca;

cho za w koronie tkwi symbol caowadnoci, przecie, jak

w akcie koronacyi króla, trzeba byo jeszcze innych insy-

gniów, któreby poszczególne kierunki jej wadzy i odnone
funkcye rzdowe uzmysawiay na zewntrz. Ju z tego punktu

widzenia naleaoby przyj, mimo e nie posiadamy odno-

szcej si do tego aktu formuy koronacyjnej, któraby rzecz

t wyranie potwierdzia^, e przy koronacyi wrczono Ja-

dwidze bero, jabko i piercie; i tylko miecz, ze wzgldu na

jej pe niewieci i przytoczone poprzednio powody, trzeba

tu bdzie zapewne wyczy. e ten wniosek nasz jest za-

sadny, wykazuje ponad wszelk wtpliwo dochowana przy

dwu dokumentach z r. 1385 i 1386 piecz majestatyczna Ja-

dwigi: królowa, prócz korony na skroni, dziery tu bero

w prawicy, a jabko w lewicy'-; wizerunek piercienia na po-

staci napiecztnej nie da si oczywicie odszuka, co jednak

nie przeszkadza przyjciu, e i on uywany by przez Jadwig.

Na ogó mamy tedy stwierdzone istnienie conajmniej dwu,

a najprawdopodobniej wszystkich trzech — obok korony —
insygniów gównych u królowej.

Jest rzecz moliw, e wanie ta, w r. 1384 ze wzgl-

dów zasadniczych przeprowadzona zmiana w ceremoniale ko-

ronacyjnym królowej, stworzya precedens, na zasadzie któ-

rego w czasach póniejszych, po zatarciu si pierwotnego pod-

kadu prawnego, ustali si zwyczaj, stwierdzony w poowie

1 Por. str. 106.

* ebrawski, O piecz. daw. Pol. i Litwy, zesz. L tabl. 16, nr. 41.
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XV W., uywania owych trzech klejnotów przy koronacyach

maonek królewskich*. Przytera jeszcze stwierdzi trzeba co

do Jadwigi samej, e, jeh insygnia dawniejsze byy wtedy uwie-

zione, oczywicie przy koronacyi jej uyte by musiay jakie

nowe ich okazy; o ile za fakt uwizienia miaby si okaza
niezasadnym, naówczas do koronacyi posuy jej mogy insy-

gnia dawniejsze, okietkowe. Wszelako, którkolwiek z obu

tych moliwoci przyjmiemy, trzeba bdzie jeszcze pamita
o tem, e w kadym razie r. 1386 okaza si mu-
siaa potrzeba sprawienia po jednym nowym
okazie tych insygniów. Bo Jadwiga — obok Jagiey—
zachowaa dawniejsze swoje prawa królowej-wadczyni; mu-

siaa tedy we wszystkich wypadkach, w których czy to z oso-

bna, czy obok maonka naleao jej wystpi w aparacie

królewskim, zachowa insygnia, wadz t wyraajce. Pozo-

stawione przez ni okazy, to moe te same, których uywaj
póniejsze maonki królewskie, o ile nie przyjmiemy — do

czego nie ma adnej podstawy — e póniej sprawiono dla

nich jakie inne jeszcze, nowe.

Co tu wywiedlimy o stosunkach z czasów Jadwigi, to

tylko objanienie pocztków sprawy; o ile chodzi o stan rzeczy,

jak si on przedstawia conajpóniej od poowy XV w. (1454),

stwierdzi mona, na podstawie wyranych ju wiadomoci

formuy koronacyjnej Elbiety rakuskiej, e w skarbcu koron-

nym znajduj si podówczas z insygniów królowej: jedno bero,

jedno jabko i jeden piercie. I nie gdzieindziej, jak w skarbcu

koronnym: nie ma bowiem podstawy do przypuszczenia, eby
je w prywatnem przechowaniu miaa u siebie Elbieta, jak

chowaa wtedy swoj koron. Mamy bowiem wiadomo o zwro-

cie korony do skarbca po jej mierci r. 1510 2, nie ma za
czcej si z tem informacyi o zwrocie innych jej insygniów,

co byoby rzecz w wypadku takim oczekiwan. Wskazówka

» Por. str. 121. 122.

2 Por. str. 114.
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to, e za ycia zabraa ona wprawdzie koron do siebie, ale

inne swoje insygnia pozostawia w skarbcu.

Po tych objanieniach wstpnych przytaczamy odnone

pozycye inwentarza z 1475. Wymienia on jako zoone w skarbcu:

dwa bera, dwa jabka, dwa piercienie i jeden miecz ^.

A teraz hczmy, Jeeh, wbrew Dugoszowi, przyjmiemy,

e insygnia r. 1870 nie zostay uwiezione z Kra-

kowa, trzeba bdzie szuka w skarbcu: z insygniów króla

po jednem berle, jabku, piercieniu i mieczu, zachowanych tu

z czasów dawniejszych (od okietka); a z insygniów królo-

wej: po jednem berle, jabku i piercieniu, które ju wtedy

(1475) musiay tu by zoone. Razem tedy powinnimy tu

znale: dwa bera, dwa jabka, dwa piercienie i jeden miecz:

dosownie to samo, co wykazuje inwentarz.

Jeli za przyjmiemy tez Dugoszowo uwizie-
niu insygniów, rachunek zgodzi si jedynie w dziale pier-

cieni, ale dla tego tylko, e wedug podanych przeze wiado-

moci piercie królewski albo nie nalea do przedmiotów

uwizionych, albo, jeli go uwiziono, nie zosta potem zwró-

cony 2. W pierwszym wypadku trzeba bdzie uwzgldni: nie-

uwieziony piercie okietkowy (królewski) i piercie królo-

wej, razem dwa; w drugim nowo sprawiony piercie Ja-

giey i piercie królowej, bez doliczenia niezwróconego pier-

cienia okietkowego, zatem znowu tylko dwa; w obu ra-

zach ilo piercieni zgodzi si z pozycy inwentarza. Nato-

miast co do wszystkich innych szczegóów ujawni si zna-

mienna rónica. W dziale bere i jabek trzeba bdzie liczy:

po jednym okazie, sprawionym przez Jagie z powodu uwi-

zienia insygniów dawniejszych, po jednym z grupy insygniów

okietkowych, r. 1412 zwróconych, i wreszcie po jednym

z grupy insygniów królowej. Razem tedy naleaoby oczeki-

wa: po trzy bera i jabka, gdy inwentarz w obu tych dzia-

1 Por. zestawienie u Kopery, Dzieje skarb, koron. 37, 40.

* Por. str. 92. 93.
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ach wymienia tylko po dwa okazy. Podobna niezgodno
okae si co do mieczów. Za Dugoszem trzeba tu bdzie

liczy: jeden, Jagieowy, i jeden, zwrócony potem, okietkowy,

razem dwa; w inwentarzu za zapisano obecno jednego

tylko miecza. Go do wszystkich insygniów, które wedug szcze-

góowego zestawienia Dugosza byy uwiezione i zwrócone,

wypada w rachunku naszym, w kadym z tych trzech dzia-

ów, nieuzasadniona przewyka nad pozycyami inwentarza

o jeden okaz. Weszy zatem w sumy, zestawione na podsta-

wie kombinacyi Dugoszowej, jakie nieistniejce naprawd
pozycye, które trzeba usun. Jakie — o tem nie mona
chyba wtpi. W r. 1475 w skarbcu znajdoway si ju na
pewno insygnia okietkowe i królowej ; wyczy zatem
naley insygnia, sprawione rzekomo przez Ja-

gie z powodu uwizienia insygniów okietko-
wych. Skd wniosek, e takich insygniów Jagie-
o wy eh nie byo tu nigdy; bo, eby wbrew temu uzgo-

dni oba rachunki, naleaoby chyba przyj, e w czasie

midzy 1386 a 1475 nie tylko zatraciy si liczne insygnia

gówne ze skarbca koronnego, te wanie, jakie rzekomo spra-

wi Jagieo, ale co osobliwsza, e z kadego dziau zgino
ich po jednym okazie, akuratnie tyle, ile potrzeba, eby utrzy-

ma tez Dugoszow ^ Skoro za tylko uznamy, e takie

^ Monaby, dla podtrzymania kombinacyi Dugoszowej, uciec si
tu jeszcze do przypuszczenia, e w istocie w jakim czasie midzy 1386 a

1475 cz insygniów gównych, czy take i cenniejsze insygnia pomo-

cnicze, ulegy zatracie przez pozbycie lub stopienie, dla zaspokojenia ko-

niecznych wydatków pastwowych w jakiej chwili krytycznej. Monaby
zwaszcza z tem domniemaniem wprowadzi w zwizek wypadki z r.

1455/6, kiedy, wnet po rozpoczciu wojny pruskiej, Polska znalaza si
w takich trudnociach finansowych, e trzeba byo sign a do zaboru

skarbów kocielnych ; o czem obszernie opowiada Dugosz, Hist. Pol.

V. 209. 210. 232. Ale wanie w relacyach jego o tych wypadkach jest

porednie zaprzeczenie takiego domysu. Ze wzgldu na dokonany zabór

skarbów kocielnych sprawa ta zainteresowaa go szczególnie; przedstawia ,

on tedy dokadnie przebieg caej akcyi skarbowej w tym czasie, opo-
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osobne insygnia Jagieowe w tych dziaach nie istniay nigdy,

to trzeba bdzie konsekwentnie odrzuci take
cay pomys uwizienia insygniów przez Ludwi-
k'a: w takim bowiem razie nie wytómaczyhbymy, jakich

insygniów uy móg przy koronacyi Jagieo.

wiada o rónych projektach zaradzenia zJemu i o rónych uchwaach
podatkowych: pod 1455 o poborze wiardunkowym i przyznaniu poowy
dochodu rocznego duchowiestwa, pod 1456 o rozszerzeniu poboru wiar-

dunkowego na dobra królewskie i duchowne, o przyznaniu poowy czyn-

szów rocznych z wszelakich dóbr w pastwie, tudzie polowy taksy pa-

pieskiej i dziesicin pieninych na potrzeby wojenne, a wród tego take

o samym zaborze skarbów kocielnych. Ibid. V. 203. 209. 210. 215.

218. 231. 232. Wobec tej szczegóowoci opowiadania nie mona wtpi,
e Dugosz byby poda take wiadomo o czciowem naruszeniu skarb-

ca koronnego, gdyby ono byo w istocie nastpio; zwaszcza w zwizku

z opowiedzianym faktem zaboru skarbów kocielnych rzecz ta byaby si

nadawaa do zaznaczenia. Milczenie Dugosza jest zatem poredni wska-

zówk, e skarbiec koronny nie uroni niczego przy tej sposobnoci. Nie-

zalenie od tego domys taki, czy to w odniesieniu do wypadków z 1455/6,

czy te do jakiejkolwiek innej chwili w krytycznym okresie 1386—1475,

okae si mao prawdopodobnym ze wzgldów rzeczowych. Jeeli sto-

pienie czy pozbycie insygniów zbdnych miao naprawd zasili wyczer-

pany skarb królewski w jaki znaczniejszy sposób, to monaby tu wci-

gn w rachub conajwicej koron prowizoryczn z r. 1386, i to jeszcze

pod tem zastrzeeniem, e do niej odnosi si przekazany przez Dugosza

szczegó o wykonaniu jej z szczerego zota (por. str. 91. 101). Ale wanie ta

korona da si zaliczy do zachowanych, w inwentarzu z 1475 pod na-

zw coronae homagiales wymienionych klejnotów (por. str. 120). Nato-

miast nie da si pomyle, eby jakie, w czasie tym zbdne okazy in-

nych insygniów gównych (bero, jabko, miecz) mogy przez stopienie

czy pozbycie, przynie jakikolwiek znaczniejszy zasiek skarbowi pa-
stwowemu. Wszak nawet te okazy, jakie w grupie tych insygniów istniay

r. 1475, przedstawiaj si, co do materyau, z jakiego je wyrobiono,

w sposób nastpujcy: w grupie bere: jedno srebrne pozacane, drugie

z drzewa z krysztaem; w grupie jabek: dwa srebrne pozacane, i wresz-

cie miecz, oczywicie elazny, por. Kopera, Dzieje skarb, koron. 37.

Trudno przypuci, eby domniemane tu insygnia zatracone (z 1386) byy

drogocenniejsze od nich; z takich za, jak te, zysk pieniny byby

stosunkowo tak nieznaczny, e nie opacioby si chyba powica dla

drogocennych z innego wzgldu klejnotów koronnych. Ostatecznie w kry-
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Wszystkie rozpatrzone dotd momenty wystarczaj, eby
wiarogodnoó przekazu Dugoszowego zachwia najgruntowniej.

Nie wystarczaj przecie, eby go obali doszcztnie. Bo

zawsze jeszcze z opowieci jego wystercza zapisany pod ro-

kiem 1412 fakt zwrotu insygniów, którego wywody poprzednie

nie zdoay usun jako niezdarzonego zgoa. Chodzi tu o czas,

do ju zbliony do okresu ycia kronikarza, o wypadki

mniej oddalone, co do których nasuwa si myl, e przecie

Dugosz móg mie jakie dokadniejsze o nich wiadomoci,

i e nie byby tu poda zdarzenia, które w rzeczywistoci nie

nastpio. Rodzi si pokusa wytómaczy rzecz w ten sposób:

w r. 1412 zwrócono rzeczywicie dawniejsze insygnia Ja-

gielle, co Dugosz wiernie w swojej Historyi zapisa; ale e
nie zna dokadnie antecedencyj tej sprawy, wic zwiza
z t wiadomoci szereg kombinacyj co do ich przeszoci,

n. p. co do uwizienia przez Ludwika, co do sprawienia no-

wej z tego powodu korony przez Jagie i t. p. Kombinacye

te okazay si mylnemi; ale jeeli sam fakt zwrotu jest praw-

dziwy, to trzeba uzna za prawdziwy take fakt jakiego

uprzedniego uwizienia, mniejsza o to, kiedykolwiek ono przed-

tem doszo do skutku, i kto by tu sprawc. Nie da si tedy

wywietU cao sprawy, dopóki z osobna nie rozpatrzymy

jeszcze zasadnoci samego przekazu o wypadkach z 1412,

biorc t rzecz jako zagadnienie samo dla siebie, w oderwa-

niu od innych, poprzednio uwzgldnionych momentów.

Opowie Dugosza o zwrocie insygniów jest — jak

wspomnielimy ^ — epilogiem obszernej, przydugiej jego re-

lacyi^ o lubowelskim zjedzie Jagiey z Zygmuntem, o dal-

tycznym czasie przyj moemy zatrat, chociaby przez stopienie, dwu
lub jednej ze starych, srebrnych koron pomocniczych, na któr wska-

zuj inne momenty (por. str. 114), pewno jednak nie w zwizku z po-

trzeb znaczniejszego zasilenia skarbu, jeno ze wzgldu na to, e w cza-

sie tym nie nadawaJy si ju zgoa do uycia.

1 Por. str. 91.

* DJugosz, Hist. Pol. IV. 130—146.
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szej podróy obu wadców przez Koszyce do Budy, o wa-

nych rokowaniach i ukadach politycznych, jakie przez cay
ten czas prowadziU ze sob, o traktatach, jakie ostatecznie

zawarh. Znajomo szczegóów caego tego epizodu dziejowego,

przedstawionego z drobiazgow dokadnoci, jest wprost za-

stanawiajca; zna Dugosz nie tylko cay itinerarz i ca jego

chronologi, okrelon datami dziennemi, nie tylko bezlik wy-

padków, waniejszych i drobniejszych, jakie si wtedy zda-

rzyy, a które utkwi mogy w pamici wiadka naocznego,

i póniej dosta si za jego porednictwem do wiadomoci

Dugosza; ale zna inne jeszcze rzeczy, co do których suszne

nasun si mog wtpliwoci, czy w ogóle kronikarz móg si

o nich dowiedzie — od kogokolwiek. Opisuje n. p. dokadnie

rokowania, jakie Jagieo, usunwszy wszystkich towarzysz-

cych sobie senatorów, prowadzi w cztery oczy z Zygmuntem;

wie, jak przytem Zygmunt umia go zay podstpnie, jak

mianowicie w przebiegoci swojej skoni go do opuszczenia

w akcie traktatowym najkorzystniejszego dla Polski artykuu;

umie nawet stwierdzi, e o treci tajemnie z Zygmuntem

umówionego ukadu towarzyszcy Jagielle panowie nie w Lu-

bowh, 15 marca, ale dopiero w Koszycach, 22 t. m. powia-

domieni zostali. Ta osobliwa dokadno informacyj budzia

ju zdawna wtpliwoci historyków, którzy te poddali kry-

tyce róne szczegóy przekazu Dugoszowego^; wreszcie hi-

storykowi niemieckiemu udao si wykry podstaw, na któ-

rej opara si caa opowie, a zarazem owieth warto,
jak ona przedstawia. Wykaza Caro, e szczegóy opowiada-

nia osnute s wycznie na datach, zaczerpnitych z kilku,

w czasie zjazdu wydanych, Dugoszowi znanych i po dzi

dzie dochowanych aktów urzdowych; nie tak jednak, eby
kronikarz poprzesta tu na stwierdzeniu tego, co z nich wy-

czyta czy zasadnie wywnioskowa mona, jeno w tym spo-

sobie, e dla objanienia wypadków siga najobficiej do zgoa

* Por. Katona, Hist. crit. reg, Hung. Xn. 83 n.

Balzer O, Skarbiec i archiwam koronne. 9
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dowolnych, fantastycznych kombinacyj. Przyczem, puciwszy

wodze wyobrani, nie opatrzyJ si czasem, e go tu zbijaj

same dokumenty. Tak n. p. da si stwierdzi, e szczegóy

ukadu, w które Jagieo wtajemniczy mia panów polskich

dopiero w Koszycach, zostay przez nich zaprzysione i do-

kumentowo stwierdzone na tydzie przedtem, w Lubowh; co

si za tyczy artykuu, przebiegoci Zygmunta z traktatu

rzekomo usunitego, to wprawdzie nie ma go w samym akcie

traktatowym, ale jest on w dodatkowej formule przysigi tego

wadcy, formule, z której Dugosz dowiedzia si wanie
treci artykuu, o której jednak przepomnia, opisujc rze-

kome jego losy w toku rokowa. Na ogó opowie caa roi

si od bdów, zrodzonych z bujnej wyobrani kronikarza. Za-

myka Caro rozbiór tej sprawy, opatrujc ca Dugoszow
opowie o negocyacyach wgierskich surowem, ale trafnem

okreleniem »romansu dyplomatycznego «, a dodaje jeszcze

tylko, e jedyna rzecz, jaka opowieci tej da si moe
uratowa jako prawdziwa, to wiadomo o zwrocie insygniów;

ale i tej nie uwaa za bezwzgldnie wiarogodn, iJe e nie da

si ona stwierdzi jakiemkolwiek innem ródem, a zwaszcza

wiadomoci o obdarowaniu przez Jagie owego rycerza,

który z rozkazu Zygmunta wrczy mu insygnia ^.

Ostrono, z jak Caro odniós si do szczegóu o in-

sygniach, zasuguje na uznanie. W wietle nowych, dzi ju
ogoszonych róde, rzecz ta da si owietli dokadniej, nie-

stety nie na korzy Dugoszowego przekazu.

Zwrot insygniów pastwowych po kilkudziesiciu latach

nieobecnoci, wobec wielkiego znaczenia, jakie one na ogó,

a zwaszcza w wiekach rednich przedstawiay, pewno trzeba

bdzie uzna za wypadek pierwszorzdnie doniosy w ówcze-

^ Caro, Gesch. Pol. III. 380 n., zwaszcza 380 przyp. 2, 385 przyp.

1 i 387 przyp. 1. Obecnie take Prochaska, Król Wad. Jagieo I. 284^

omawiajc ogólnie niniejsze wypadki, przyznaje opowieci Dugoszowej

trafno tylko co do sdu, e traktat lubowelski by niekorzystny dla

Polski, zreszt za stwierdza jej niedokadno.
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snem yciu politycznem Polski. Porednio stwierdza t rzecz

sam Dugosz, podajc, jak je tryumfalnie wie miano z po-

wrotem do Krakowa, jak naprzeciwko nim wysza i królowa

sama i procesye z kocioów krakowskich, jak wreszcie w ty-

dzie póniej podczas solennego naboestwa w katedrze wy-

stawione byy na widok publiczny, dla uradowania i pokrze-

pienia ludu^. Naleaoby oczekiwa, e tyle wany wypadek

nie przejdzie bez echa w wspóczesnem dziejopisarstwie pol-

skiem, zwaszcza e ze stron zasadnicz, polityczn, po-
czyy si tu jeszcze momenty obrzdowo-dekoracyjne, na które

ówczeni ludzie na ogó, a przedewszystkiem pisarze tego

czasu do tyla byli wraliwi. Otó dochowa si szereg zabyt-

ków rocznikarsko-kronikarskich, obejmujcych pocztki XV stu-

lecia, spisanych bd wspóczenie, bd wprawdzie nieco

póniej, ale na podstawie dat wspóczesnych, i to zabytków

pochodzenia maopolskiego, zatem takich, które o wypadkach

tych, rozgrywajcych si w Krakowie, najlepsze mogy mie
informacye, n. p. Rocz. Tras. (dop. Szamot.), Rocz. Skrzys.

now., Rocz. Maop., Spom. krak. Atoli aden z nich, w odno-

nych miejscach ^, nie tylko nie wspomina o powrocie insy-

gniów, ale nie zawiera adnej na ogó wzmianki, któr w ja-

kikolwiek sposób, chociaby poredni, monaby odnie do

tego wypadku. Szczególnie wymownem jest tu milczenie dwu

zabytków, zwizanych najcilej z katedr krakowsk, t sam,

której procesya pewno byaby kroczya na czele przy rzeko-

mym ingresie insygniów, i w której odby si miaa uroczy-

sto wystawienia ich na widok publiczny. Mamy na myli

Katalog biskupów krakowskich, który w odnonem miejscu

nic nie ma do powiedzenia o tej rzeczy-, a przedewszystkiem

Kalend, kapit. krak., który ani pod wskazanemi przez Dugo-

sza datami dziennemi wypadków (7—15 sierpnia) *, ani zre-

1 Por. str. 91. 92.

« Mon. Pol. II. 869, III. 85. 202. 240.

» Ibid. III. 370-372.

* Ibid. II. 927. 928.
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szt gdziekolwiek indziej, równie o niej nie wspomina. Nie

ma te jakiegokolwiek ladu tych zdarze w zapiskach ksig

radzieckich czy awniczych miasta Krakowa i; eby nie mó-
wi ju o tem. bo to rzecz podrzdniejsza, e take i w zapi-

skach sdu ziemskiego krakowskiego z tego samego czasu ^

wypadki te nie odbiy si adnem echem, cho nieraz o po-

dobnych zdarzeniach zabka si tam okohcznociowa wzmianka.

Doznawszy zawodu w tym dziale róde, próbujemy rzecz

stwierdzi w innym sposobie. Dochoway si z tych czasów

ksigi rachunkowe wydatków domowych Jagiey, i to w dwu
osobnych, wzajemnie uzupeniajcych si rodzajach; jedna, do-

tyczca wydatków na stacye królewskie, druga wydatków na

utrzymanie dworu, Monaby znowu oczeldwa, e znajdziemy

tu zapisan jakkolwiek, chociaby podrzdn pozycy roz-

chodu, stojc w zwizku z uroczystociami sprowadzenia

insygniów. Cho jednak w pierwszej ksidze id po kolei po-

zycy z 1 i 22 sierpnia 1412 3, a w drugiej z 21 lipca i 20

sierpnia t. r.^, obejmujce krytyczny czas 7 do 15 sierpnia—
szukamy ich tu znowu, jak zreszt i gdziekolwiek indziej,

pod ssiedniemi datami, napróno.

Zwracamy si do innego jeszcze kryteryum. Wiadomo,

e w owych czasach, przy tyle wanych zdarzeniach, do ja-

kich naleaoby zahczy niniejsze, monarcha poczuwa si nie-

jako do obowizku podkreh znaczenie chwih i utrwah j
w pamici za pomoc stosownych, wikszych aktów hojnoci

i aski. wiadczono je na rzecz instytucyj lub korporacyj,

w jakikolwiek sposób bliej z zdarzeniem takiem zwizanych,

1 Przejrzeniem ich, na prob nasz, zaj si askawie dyr. Adam
Chmiel, za co mu gorce wyraamy podzikowanie. Dr. Chmiel zwraca

przytem uwag, e ksigi dochodów i wydatków m. Krakowa z 1411

—

1413, które mogyby odegra wan rol przy sprawdzeniu niniejszego

zagadnienia, nie dochoway si niestety w archiwum miejskiem kra-

kowskiem.

2 Hel cel, Pomn. II. 191 n.

*Piekosiriski, Rach. dworu kr. Wad. Jag. 401.

* Ibid. 403. 404.



Insygnia rzekomo przez Ludwika uwiezione 133

czy te poszczególnych osób, które tu udzia bray. W wy-

padku niniejszem nastrczaaby si przedewszystkiem mono
wywiadczenia takiego aktu aski czy to na rzecz miasta Krakowa,

w którego mury insygnia rzekomo wprowadzono, czy te na rzecz

katedry krakowskiej, w której odbywa si miay uroczystoci

z powodu ich odzyskania. Znamy peny materya przywilejowy

zarówno Krakowa jak i katedry krakowskiej z tych czasów i;

jednake ani w dniach krytycznych, ani pod jakkolwiek zbli-

on dat, nie znajdziemy nie tylko jakiego waniejszego dla

nich aktu hojnoci królewskiej, ale chociaby tylko drobnej

koncesyi czy szczegóowego nadania. I tak samo nie da si

wskaza w tym czasie jakikolwiek akt aski na rzecz innych

instytucyj czy osób, o którym monaby, chociaby z jakiem

takiem prawdopodobiestwem, przyj, e stoi w zwizku z ni-

niejsz spraw. Akcya przywilejowa Jagiey z tego czasu od-

nosi si do rzeczy podrzdnych i podmiotów postronnych 2.

To wszechstronne milczenie róde, skdkolwiek je za-

czerpniemy, i z jakiegokolwiek przypatrzymy si im punktu

widzenia, ten zupeny brak zdarze, które dayby si wpro-

wadzi w jakikolwiek zwizek z dokonanym rzekomo podów-

czas zwrotem insygniów, daj ju same przez si wiele do

mylenia. Nie monaby tego nazwa przesad, gdybymy, nie

szukajc innych argumentów, na tej jedynie podstawie prze-

kaz Dugosza o zwrocie insygniów usunh jako niezasadny;

bo milczenie to trudno uzna bezwzgldnie za przypadkowe

tylko. Gdyby zwrot nastpi rzeczywicie, róda te i zdarze-

nia byyby powinny przemówi.
Nareszcie przecie natkniemy na pewne wiadomoci,

które z spraw niniejsz dadz si wprowadzi w zwizek.

Wspomnielimy o szczególe, przekazanym przez Dugosza, e

1 Kod. dypl. m. Krak. I. i Kod. dypl. kat. krak. II.

* D. 10 sierpnia 1412 zapisuje Jagieo Hince z Kamienia 400 grz.

na wsi Kompiele; 18 sierpnia t. r. potwierdza Klaryskom sdeckim przy-

wilej Elbiety z 1373; 21 sierpnia daje miasteczku Buskowi (w Mao-

polsce) prawo targu i t. p., Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1135.1136.1137.
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kiedy Zygmunt skoni si zwróci Jagielle insygnia i odesa
mu je przez Andrzeja Rona, uradowany król tego oto ry-

cerza hojnie wynagrodzi; podane zarazem dokadnie odnone
szczegóy: duabus villis in regno Polonie et Sandecensi di-

strictu... et 100 marcis... remuneravit^

Nasuwa si tu przedewszystkiem pytanie, jakim sposo-

bem Andrzej Roen doj móg do funkcyi — jak j okrela

Dugosz — »portitoris insigniorum«. Nie mona przypuci,

eby to by który z rycerzy polskich, którzy w orszaku Ja-

giey przybyli wtedy chwilowo na Wgry. Czynno oddania

insygniów moga by poruczona chyba takiej osobie, która ju
przedtem wesza w jaki bliszy stosunek do Zygmunta, a przeto

moga te z jego zlecenia i w jego imieniu odebra insygnia

ze skarbca wgierskiego i wrczy je Jagielle. Podkrelony

z osobna przez Dugosza szczegó, e ów »portitor« obdarzony

zosta dwiema wsiami in regno Polonie, stwierdza ten wnio-

sek ponad wszelk wtphwo. Odnonie do rycerza polskiego,

chwilowo tylko z Jagie przybyego na Wgry, takie zastrze-

enie byoby bezcelowe, rozumiaoby si samo przez si; da;

si ono rozumnie odnie tylko do osoby, która ju przedtem

bd to osiedlia si na Wgrzech, bd przynajmniej zaci-

gna si kiedy dawniej w sub Zygmunta, teraz za
w Polsce, z któr stosunków nie miaa, lub stosunki da-

wniejsze zerwaa, wyposaona zostaa posiadoci ziemsk.

Nie mona przypuci ani na chwil, eby Dugosz uwa-

a Andrzeja za rodowitego Wgra. Polski ród Ronów znany

mu by bardzo dobrze, ju chociaby std, e by spowino-

wacony blizko z osob gównego kierownika i inspiratora caej

jego pracy yciowej i jego zapatrywa pohtycznych. Matk
kardynaa Olenickiego bya Dobrochna Ronówna, o czem

te Dugosz wyranie w dwu swoich pismach nadmienia^.

Wspomina te Dugosz okolicznociowo o innych Ronach

1 Dugosz, Hist. Pol. IV. 145.

2 Wszystko, co tu w dalszych uwagach stwierdzamy o stosunkach

rodowych i majtkowych Ronów, opiera si na szczególowem zestawie-
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W Ksidze uposae biskupstwa krakowskiego, i podaje te
trafny co do nich szczegó, e nale do rodu Gryfitów. Nie-

wtpliwie tedy uwaa take i Andrzeja Rona za rycerza

pochodzenia polskiego; skoro jednak w sprawie zwrotu insy-

gniów wyznaczy mu okrelon powyej rol, to widocznie

z tego wychodzc zal'oema, e Andrzej, przynajmniej na ja-

ki czas przedtem, wywdrowa z Polski i osiedli si w W-
grzech, gdzie wstpi w sub Zygmunta, czy w inny jaki

bliszy do niego wszed stosunek osobisty, i z tego powodu

móg by przeze uyty za porednika w akcie zwrotu in-

sygniów.

Andrzej Roen jest postaci rzeczywist i rozpatrywa-

nym tu wypadkom wspóczesn. Jest to starszy syn Piotra

Rona, starosty czyckiego w latach 1386/7, zmarego 1389/90.

Wraz z modszym bratem, Rafaem, odziedziczy on po ojcu

pokan fortun, obejmujc kilkanacie wsi w ziemi sdeckiej,

z orodkiem w zamku ronowskim, cay majtek Ronów
sdeckich, jaki oni zdoah tu skupi w drugiej poowie XIV w.,

pomnoony jeszcze kilku posiadociami, uzyskanemi przez

samego Piotra z darowizny królewskiej. Poniewa ojciec od-

umar dzieci w czasie ich nieletnoci, przeto zarzd majtku

obja zrazu matka Magorzata, cznie z polubionym wnet

potem drugim mem, Wiernkiem Gabaskim; sami synowie

ujli ster gospodarstwa w swe rce zdaje si dopiero ok. 1404,

mniej wicej w czasie, kiedy Andrzej zawar zwizki mae-
skie. Ale zarówno matka, jak i synowie, prowadzc zarzd

majtku, znaleli si w trudnem pooeniu; Piotr pozostawi

liczne, bardzo wysokie, przewanie lichwiarskie (ydowskie)

dugi, na których spat nie wystarczay biece dochody.

Zacz majtek topnie: przez zastaw, przewanie za przez

sprzeda, stracono ju do r. 1404 kilka po kolei posiadoci.

Niezalenie od tego toczy si dugoletni spór z inn Mago-

niu wiadomoci ródowych, umieszczonem w Dodatku I do niniejszej

pracy. Jest rzecz wskazan, przed odczytaniem dalszych uwag, zapo-

zna si uprzednio z treci owego zestawienia.
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rzat, jedyn córk zmarego dawniej Klemensa, starszega

brata Piotra, po którym Piotr wzi by ca jego sched,

o spadek ojcowski, t. j. o poow klucza ronowskiego wraz

z poow samego zamku; w sierpniu r. 1408 zapad ostateczny

wyrok sdowy, uznajcy w caoci roszczenie powódki, po-

czem zaraz Magorzata, wraz z swym mem Janem, kaszte-

lanem czyckim, odsprzedaa, jeszcze w cigu r. 1408, cay

ten majtek Kurowskim, ci za r. 1426 Zawiszy Czarnemu

z Garbowa.

Wyrok z 1408 by prawdziw katastrof dla interesów

majtkowych Ronów. Zostaa im tylko poowa dawniejszego

majtku rodowego i nabytego, umniejszona ponadto zastawami

i sprzedaami przedtem jeszcze dokonanemi. Jest rzecz zna-

mienn, e zaraz w najbliszym czasie potem znika wszelki

lad po Andrzeju w Polsce. Po raz ostatni wspominaj go

akta w grudniu 1408, poczem nie znale ju adnej wzmianki

ani o nim, ani o jego onie, ani o jakiemkolwiek jego po-

tomstwie. I to wszystko, mimo e sprawy majtkowe Ronów
wielokrotnie jeszcze s przedmiotem bliszego zajcia si s-
dów ówczesnych. Zawsze ju odtd, a do poowy XV w., wy-

stpuje w nich jako osoba dziaajca Rafa, modszy Andrzeja

brat, jedyny po nim przedstawiciel mski rodu, i to co do

wszystkich na ogó posiadoci, jakie Ronom jeszcze pozo-

sta^y, niewyczajc nawet najwaniejszego ich skadnika,

poowy zamku ronowskiego; przyczem akcya jego co do tego

zamku da si stwierdzi ju w maju 1409 r. Widocznie brak

wszelkich od koca r. 1408 wiadomoci o Andrzeju nie jest

tylko przypadkowy; jeszcze przed poow roku nastpnego

przerwany zosta z jakich powodów jego zwizek z majtkiem

rodowym, czy te mono wpywania na jego losy.

Z jakiche to stao si powodów? Najprostszem byoby

tu przypuszczenie, e pod sam koniec 1408 lub w pocztkach

1409 Andrzej zmar przedwczenie, nie pozostawiajc mskiego

potomstwa, przynajmniej takiego, które doyo potem lat doj-

rzalszych i odzyska mogo cz majtku rodowego. O ile
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domys taki przyjmiemy, runie od razu cay przekaz Dugo-
szowy: w takim bowiem razie Andrzej nie mógby oczywicie

uczestniczy w sprawie insygnialnej r. 1412. eby przekaz

ten utrzyma, trzeba si uciec do przypuszczenia, e Andrzej

doy tego roku, brak za wszelkich ladów o nim w Polsce

objani faktem wywdrowania z kraju, oczywicie — na

Wgry. Domys taki uwaamy jako moliwy, a nawet praw-

dopodobny. Katastrofa majtkowa, jakiej uleg 1408 r., w po-

czeniu zreszt z innymi momentami, chociaby czysto indy-

widuahiej natury, moga go skoni do porzucenia kraju i szu-

kania szczcia gdzieindziej, w ssiednich Wgrzech, w su-
bie Zygmunta. Na yczhwe przyjcie móg tu liczy na pewno.

S wyrane wiadomoci, e Zygmunt otacza si bardzo ch-
tnie rycerstwem innych krajów, i e byo niem, obok Niem-

ców i Czechów, take rycerstwo polskie-; budzio to a opo-

zycy u Wgrów, którzy dah ode usunicia tych ywioów
obcych 2. Jest te rzecz znamienn, e wanie r. 1408 ry-

cerstwo polskie w znacznym do poczcie zacigno si

w sub Zygmunta podczas walk jego z Boni; s w sze-

regu tych ochotników bracia Zawisza Czarny i Jan Farurej

Garbowscy, którzy wnet potem w tak bhzki weszli stosunek

do majtku Ronów, jest take Zawisza Olenicki, Ronów
powinowaty ^ Móg Andrzej da si unie tym prdem, nio-

scym rycerstwo polskie na Wgry, zwaszcza za namow
tej czy owej z wymienionych tu bhszych sobie osobistoci;

zadzierzgnwszy za nowe wzy, wej w trway stosunek

subowy do wgierskiego wadcy. W takim razie wytóma-

czy si zarówno jego zniknicie z Polski od roku 1408, jako

te podkrelona z widocznym naciskiem u Dugosza wzmianka

1 Por. pod. r. 1387: und beheilt vii gest bi im, dat waren Pe-

hem, PoUner, Deutscher, Gardanu s. Chro. ueb. Sigism. v. Ungarn,

Forsch. z. deutsch. Gescb. XVI. 340.

* Por. opisane pod 1399 danie Wgrów, eby Zygmunt wydali

Polaków, Czechowi Niemców. Ibid. XVI. 348.

3 Dugosz, Hist. Pol. III. 577.
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O obdarowaniu go w r. 1412 posiadociami in regno Polonie,

zupenie stosowna w odniesieniu do rycerza, który od czte-

rech lat przebywa ju na Wgrzech w subie tamtejszego

króla.

Jeeli jednak bliej przypatrzymy si opowieci Dugo-

szowej o wypadkach z 1412, nasun si nam z innej strony

najpowaniejsze wtpliwoci zarówno co do obdarowania sa-

mego, jako te co do zwizanego z niem przez Dugosza

w cisy, przyczynowy zwizek, uczestnictwa Andrzeja w akcie

zwrotu insygniów. Skoro Andrzej otrzyma dwie posiadoci

w ziemi sdeckiej, to oczekiwalibymy teraz, i wróci do

Polski i rozpocznie tu na nowo prac gospodarcz. Oczeki-

walibymy take, e czy to przez dobrowolny zwrot ze strony

Rafaa, czy chociaby w drodze procesu z nim, odzyska ja-

k cz dawniejszej ojcowizny w Sdeczczynie. Tymcza-

sem, jak midzy 1408—1412, tak te i po roku 1412 nie

znajdziemy w bogatych aktach sdowych tej doby, niejedno-

krotnie zajmujcych si sprawami majtkowemi Ronów, a-
dnych ladów ani o nim, ani o jakiemkolwiek jego potomstwie,

tem mniej o jakichkolwiek jego posiadociach w tych stronach;

na odwrót, jako przedstawiciel praw do caego, naówczas w r-
ku Ronów skupionego majtku, wystpuje, jak 1408—1412,

tak te i póniej Rafa. Znowu, eby ratowa tez Dugo-

szow, naleaoby tu uciec si do innych jeszcze przypu-

szcze, po czci bardzo nieprawdopodobnych. Najmniej praw-

dopodobnym byby domys, e Andrzej, nie wracajc nawet do

Polski, lub przybywszy tu na krótki czas, sprzeda zaraz da-

rowane sobie dobra w obce rce i wróci potem na Wgry;
bo darowizna królewska, dla takich zwaszcza pobudek uczy-

niona, jak je podaje Dugosz, nie nadawaa si chyba do na-

tychmiastowego pozbycia; eby nie mówi ju o tem, e akta

sdowe, bardzo skrupulatnie zapisujce tego rodzaju trans-

akcye o dobra ziemskie, zgoa o tem nie wspominaj. Bar-

dziej moliwe byyby przypuszczenia inne: e n, p. Andrzej,

nie porzucajc Wgier, ustpi owe dwie wsie, mniejsza o to,
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odpatnie czy daremnie, swemu bratu Rafaowi, albo te, e
wróciwszy do Polski, w najbliszym czasie potem zmar bez-

potomnie, skutkiem czego posiadoci owe tytuem spadku do-

stay si Rafaowi.

W obu tych ostatnich wypadkach darowane wsie mu-
siayby znale si w póniejszym majtku Rafaa, i jako jego

cz skadowa da si stwierdzi bd to ju za jego ycia,

bd przynajmniej, przypuszczajc tu jakie luki w wiado-

mociach ródowych, u póniejszego jego potomstwa. Na-
próno jednak szuka jakiegokolwiek potwierdzenia tego do-

mysu. W posiadaniu Rafaa a do czasu przypuszczalnej jego

mierci ok. poowy XV w., prócz reszty majtku, jaki po wy-

roku z 1408 pozosta mu ze spadku ojcowskiego, znajdziemy

jeszcze tylko okoo 1428 pewne drobne, przewanie kilkua-

nowe uczstki w trzech ssiednich miejscowociach ziemi s-
deckiej. Brzezinach, Tabaszowej i Roztoce. Czy je naby on

sam dopiero, czy otrzyma po którym z poprzedników, wic
po ojcu — co take moliwe — czy chociaby po samym
Andrzeju, nie da si wyjani; tyle pewna, e to nie wsie,

które kiedykolwiek przedtem naleay do Ronów w caoci,

jeno od pocztku naprawd drobne ich czci, nabyte od ko-

gokolwiek z siedzcej tam licznej szlachty zagrodowej. Nie

mona wic przypuci ani na chwil, eby którakolwiek

z nich, czy wszystkie razem, mogy dosta si Andrzejowi

r. 1412 jako darowizna królewska w nagrod; Dugosz mówi

bowiem o darowinie caych dwu wsi, i chyba te cae wsie,

nie za mae ich czstki nadaway si na królewsk nagrod

za tyle cenn usug, jak Andrzej wywiadczy miai Ja-

gielle. Z innych wsi, jakie posiadaj póniejsi Ronowie a do

schyku w. XVI (1581), da si co do wszystkich niemal, wic
co do Koniuszowej, ki, Mogilna, Olszowej, Posadowej i Su-

kmana, stwierdzi na pewno, e nabyte zostay przez nich

dopiero po roku 1470, e wic adna z nich nie moga by
przedmiotem rzekomej darowizny królewskiej w r. 1412 na

rzecz Andrzeja; co do jedynej za, jaka tu jeszcze pozostaje,
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Kobyla, o której daoby si przypuci, e moga dosta si

Ronom rychlej, jest znowu pewno, e przesza w ich po-

siadanie tylko w drodze transakcyi prywatnej z poprzednimi

wacicielami, a nie moga by nadan Andrzejowi przez

króla, jeszcze bowiem na krótko przed r. 1412 jest ona we

wasnoci prywatnej.

Jak tedy o samym rzekomym obdarowanym zupenie

gucho w Polsce po roku 1412, tak nie znale te w pó-

niejszym majtku Ronów rzekomej na jego rzecz darowizny

dóbr ziemskich. Nie mogo przecie wszystko: osoba i jej po-

siadoci, znikn od razu bez ladu. Jeli ich tu nie spoty-

kamy, to chyba dla tego, e darowizna taka zgoa nie dosza

do skutku. A w takim razie i sam udzia Andrzeja
w rzekomym akcie zwrotu insygniów, w opowieci

Dugoszowej w najcilejszy, przyczynowy zwizek z daro-

wizn zczony, usun naley jako rzecz urojon.
Niespodziewane, jaskrawe owietlenie tego wniosku przy-

nosi stara tradycya rodzinna Ronów, zapisana w drugiej po-

owie XVI w. u Paprockiego; posuy nam ona zarazem za

wskazówk do objanienia róda nieporozumienia u Dugosza.

Mówic o pocztkach Ronów, zapisuje najpierw Papro-

cki, e pochodzi maj od cudzoziemskiego Rozynusa, który

imi swoje potem spolszczy; nastpnie za, podkreliwszy

ogólnikowo cnot mstwa w tym rodzie, przechodzi od razu

do nastpujcej opowieci: »Nawicej w Wgrzech z pogany

wspominaj skrypta niektóre Szulisawa Rona, który by za-

bi wojewod krakowskiego i tame zjacha. Chcia si z przod-

ku na zameczku swym Gródku zawarszy broni... « e jednak

ruszya przeciw niemu przewaga ludzi królewskich, przeto

zjecha na Wgry. »Tam bdc czas niemay... potem by
hetmanem u króla wgierskiego. Po mierci tego króla kró-

lowej N. onie jego, która koron do Niemiec wynie chciaa,

dogoniwszy odj, poraziwszy Raaego Forgacza, który tego

królowej pomaga i tam j prowadzi, wziwszy koron i scep-

tra, królowi panu swenm do Polski odniós, zatem sobie a-
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sk królewsk przejedna i za posug wzi te wsi od niego:

Ossow, Borow, Paecznic, Jastrzbi, Kszn, i majtno
jego do tego mu wróci. Syn jego potem Piotr zbudowa za-

mek Ronów, tylko w pó milu od pierwszego Gródka «. W dal-

szym cigu opowiada, e córka Piotra wysza za Zawisz
Czarnego i wniosa mu w posagu Ronów, synem za Piotra

mia by Zygmunt, dopominajcy si bezskutecznie u Zawi-

szów zwrotu Ronowa. Dopiero midzy potomstwem Zygmunta
wymienia Paprocki syna Andrzeja, jako redniego, okok star-

szego brata Adama i modszego Jakóba ^

Dla oryentacyi rzeczowej i chronologicznej przypominamy,

na co zreszt ju dawniej zwrócono uwag 2, e wspomniany

w opowieci Paprockiego Baay Forgacz, lub poprawnie: Ba-
ej Forgach, to osobisto historyczna, i e podany tu szcze-

gó o gwatownej jego mierci (» poraziwszy*) przy boku kró-

lowej jest prawdziwy. Zarysowaa si dziejowa rola Forgacha

na tle walk o tron wgierski, jakie rozgorzay w najbliszym

czasie po zgonie Ludwika andegaweskiego. Koronowana za-

raz nazajutrz po mierci ojca, 17 wrzenia 1382, na » króla

«

wgierskiego starsza jego córka Marya, nie znalaza wszech-

stronnego poparcia w narodzie, któremu niezbyt dogadzay

rzdy niewiecie; szczególnie w poudniowych Wgrzech, a zwa-
szcza w Chorwacyi, Sawonii i Dalmacyi, ujawniy si, cz-

ciowo ju w 1383, a z wiksz jeszcze si od maja 1384

rewolucyjne denia, kierowane sprycie przez kilku czon-

ków rodu Horwatów, z biskupem Pawem zagrzebskim na

czele. Deniem spiskowców byo powoa na tron wgierski

Karola neapolitaskiego, najbliszego krewnego mskiego zmar-

ego króla, co te ostatecznie pod koniec r. 1385 urzeczy-

wistnili. Karol, wyldowawszy w Zengg, przyjty radonie

1 Paprocki, Herby, wyd. Turów. 131. Na niniejszy ustp Pa-

prockiego, szczególnie wany dla objanienia caej sprawy, zwróci nam

yczliwie uwag kol. L. Fink 1, za co mu szczere wyraamy podzi-

kowanie.

* Morawski, Sadeczcz. U. 42. 43. 93.
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W poiidniowo-sowiaskich krajach, nie napotkawszy na zbytni

opór w samych Wgrzech, koronuje si w Budzie, ostatniego

grudnia t. r., na króla wgierskiego jako Karol II, i zmusza

równoczenie Mary do zrzeczenia si swoich praw do tronu.

Pozostaje ona tymczasem, razem z matk-wdow, Elbiet
Boniaczk, w Budzie; przyczem obie królowe, zwaszcza star-

sza, przemyliwaj nad sposobem pozbycia si intruza. Uo-
ono wreszcie zamach na Karola; jako narzdzie do jego wy-

konania upatrzono oddanego Maryi Baeja Forgacha, podów-

czas jej podczaszego nadwornego. Zamach wykonany zosta

w sposób pospohcie w owych czasach stosowany: zaproszono

Karola na rzekom narad do komnat królowej, kiedy za
tame przyby, Forgach rzuci si na z zasadzki i zada mu
miertelne rany. Stao si to 7 lutego 1386; wnet potem,

24 t. m., zmar król, jak wie niesie, skutkiem uduszenia.

Marya odzyskuje rzdy, prowadzc je dalej z wspóregentk,

matk Elbiet. Ale w poudniowej czci pastwa nie ustaa

walka. Wiod j w dalszym cigu Horwatowie, zdobywaj
kilka ssiadujcych z Ghorwacy komitatów wgierskich, id
obecnie do osadzenia na tronie Karolowego syna Wadysawa.
Tymcznsem obie królowe, niedoceniajc niebezpieczestwa,

w lipcu 1386 wybieraj si do Sawonii, w nadziei, e oso-

bistem swojem zjawieniem si przyczyni si do uspokojenia

i zjednania sobie umysów tamtejszej ludnoci. Spotka je

srogi zawód. Horwatowie, uprzedzeni o zamierzonej podróy,

wysawszy silny oddzia zbrojnych, urzdzili na nie zasadzk

pod Dyakowarem, wykonan d. 25 hpca 1386. Spiskowcy rzu-

cili si na obie królowe i towarzyszcy im oszak, zabih w ich

oczach palatyna Gar, Baeja Forgacha i wiele innego ry-

cerstwa, zrabowali bogate skarby, jakie z niemi wieziono,

same za królowe osadzili w wizieniu, zrazu na zamku Gom-

nech, a nastpnie w Novigradzie koo Zadaru, skd atwo byo

je wyda w rce wdowy po zamordowanym Karolu. Kiedy

tymczasem Zygmunt luksemburski wyprawi si na zdobycie

zamku, eby polubion niedawno przed katastrof Mary
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wraz z matk uwolni, Horwatowie, przed oczami córki, ka
udusi Elbiet, poczem dopiero 4 czerwca 1387, po blizko ca-

orocznej niewoli, udaje si Maryi wydoby na wolno i wró-

ci do swej królewskiej stolicy ^.

Tradycya, zapisana u Paprockiego, nie stoi na pewno

w adnym stosunku literackiej zawisoci od Dugosza. W czasie,

w którym powstawao jego dzieo heraldyczne, historya Du-
goszowa, ukryta w rkopisie, nie bya jeszcze znana; cay te
szereg szczegóów, jak je podaj obaj autorowie, wykazuje

daleko idce rozbienoci. Wystpuj u obu róne osoby, Su-

lisaw i Andrzej, dziaaj te osoby w rónych czasach, 1386

i 1412, sam te rodzaj i sposób ich dziaania jest zgoa od-

mienny. Przecie jednak s take wane momenty wspólne,

zawarte w trzech, w kolei czasu nastpujcych, w cisy,

przyczynowy zwizek poczonych czonach acucha zdarze:

uprzednia, dusza obecno jednego z Ronów na Wgrzech,

jego udzia w sprawie odzyskania insygniów, i wreszcie udzie-

lona mu za to nagroda królewska w posiadociach ziemskich.

eby, odnonie do tych momentów wspólnych, zestosunkowa

ze sob przekaz obu autorów, nie bdziemy mogli adn miar
sign do przypuszczenia, e u obu chodzio naprawd o t
sam osob, co do której nastpia tylko niezasadna zmiana

imienia, e wic n. p. w miejsce Suhsawa podstawi mona
imi Andrzeja. Bo wypadki, zczone w obu opowieciach

z temi osobami, s cile pod wzgldem rzeczowym i chro-

nologicznym zindywidualizowane, i nie mog si adn miar
pokry. Czego dokona Suhsaw wedug Paprockiego, tego nie

dokona w tym samym sposobie Andrzej wedug Dugosza,

i na odwrót; to za, czego mia dokona Sulisaw, nie zmieci

si w ramach wypadków z 1412, jak na odwrót akcya An-

drzeja nie da si wtoczy w opowie o zdarzeniach z 1386.

* Por. o zestawionych tutaj szczegóach Huber, Gesch. Oesterr.

II. 325—344, a zwaszcza osobn, przedmiotowi niniejszemu powicon
rozpraw tego autora, Die Gefangennehmung d. Koniginen Elisabeth

u. Maria v. Ungarn w Arch. f. oest. Gesch. LXVI. 507 n.
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Gdyby chcie koniecznie uzgodni oba przekazy ze sob, na-

leEioby chyba uciec si do przypuszczenia, i tradycya, za-

pisana u Paprockiego, jest zbitk dwu w rzeczywistoci odr-
bnych wypadków, zdarzonych w rónych czasach, odnonie

do dwu rónych osób, a to mianowicie w tym sposobie, e
pierwszy, moe take i drugi czon, odnosi si do Suhsawa,

a trzeci, moe zreszt i drugi, do Andrzeja; e wic Suhsaw
w r. 1386 móg bra udzia w zamachu dyakowarskim, zabi

Forgacha i w jakikolwiek zreszt sposób wej w stosunek

do jakiej ówczesnej sprawy insygnialnej, e jednak znowu
wspomniana u Paprockiego nagroda królewska w kilku posia-

dociach ziemskich, moe za uczestnictwo w zwrocie insy-

gniów, odnosi si do Andrzeja i do r. 1412, jak o tem zno-

wu wyranie nadmienia Dugosz.

Tak pojty stosunek obu przekazów, o ile szczegóy po-

dane przez Paprockiego okazayby si zasadnymi, stanowiby

walne poparcie tezy Dugoszowej. Stwierdzayby dwa nieza-

lene od siebie róda, e Andrzej w istocie otrzyma od króla

nagrod za usugi, w sprawie insygnialnej oddane, e wic
rzeczywicie r. 1412 jakie insygnia zwrócone zostay z W-
gier do Polski. Przekaz Paprockiego przedstawiaby tu war-

to tem wiksz, e owe posiadoci, przez króla darowane,

podaje po imieniu, a przez to te kontrol wypadku samego

niezmiernie uatwia.

Wymienia on pi wsi, nadanych przez króla za odzy-

skanie insygniów. Co do piewszej, Ossowy, gdyby chcie cile

trzyma si tej nazwy, zachodzi niewtpliwa omyka. Nie ma
i nie byo nigdy adnej Ossowy w ziemi sdeckiej, w której

skupia si i do której wycznie ograniczya si caa gospo-

darcza dziaalno Ronów od poowy w. XrV. Liczyli si

z tem nawet królowie: ich darowizny, jakie rzeczywicie na

ich rzecz czynih, obejmuj wycznie tylko posiadoci w tej

ziemi pooone. Wyrany przekaz Dugosza, e Andrzej obda-

rzony zosta posiadociami in terra Sandecensi, sprzeciwia

si zreszt wprost przypuszczeniu, eby mu moga by na-
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dana jakakolwiek miejscowo tej nazwy, gdzieindziej leca.
A gdyby nawet nie liczy si z t trudnoci, stanaby dalsza

na zawadzie. Inne, nieliczne zreszt Ossowy, Ossówki, czy

Ossowe Wole, jakie dadz si stwierdzi w innych stronach

Polski, s okoo roku krytycznego w posiadaniu innych osób,

albo dugo jeszcze potem w posiadaniu samego króla; nie

moga tedy adna z nich dosta si Andrzejowi w r. 1412.

Moe jednak i ten szczegó Paprockiego sta si przedmiotem

dyskusyi, o ile przyjmiemy tu nieznaczn omyk co do sa-

mego imienia wsi, a mianowicie, jeli w miejsce Ossowy pod-

stawimy Olszowe lub Olszyny. Obie te wsie le w istocie

w ziemi sdeckiej. Tylko e Olszowe z innych znowu wzgl-

dów trzeba bdzie wyczy z rachuby: w licznych bowiem

aktach, dotyczcych majtku Ronów, jakie si dochoway

z czasów po roku 1412, nie da si ona nigdzie stwierdzi

jako ich wasno, a okoo r, 1470 powiadczony jest zgoa

inny jej waciciel. Pozostaj zatem tylko Olszyny, te za
w istocie nale 1581 czciowo do Ronów; jest to jednak

dopiero póniejszy ich nabytek, jeszcze bowiem do czasu okoo

1470 kto inny by tu wacicielem; nie mogy tedy z da-

rowizny królewskiej dosta si im ju r. 1412.

O ile zatem szczegó niniejszy wzi w rachub, trzeba b-
dzie stwierdzi, e nastpio tu u Paprockiego pomiszanie

zdarze pod wzgldem chronologicznym, przez odniesienie sto-

sunków z koca XV lub XVI w. do wypadków o wiele wcze-

niejszych.

Pozostae cztery wsie, wymienione przez Paprockiego,

le ju wszystkie w obrbie ziemi sdeckiej, i dadz si te

wykaza, w pewnych okresach czasu, jako wasno Ronów.

Znowu jednak zawiedzie tu chronologia, o ile nabycie ich

chcielibymy zwiza z wypadkami z r. 1412. Gzy Borowe

otrzymali Ronowie z darowizny królewskiej, czy posiedli j
w innym sposobie, o tem nie ma wyranych poza Paprockim

wiadomoci; ale nabyli j w kadym razie przed r.

1404, pod t bowiem dat wie t, obok dwu innych, ust-

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. 10
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puj wierzycielom na zaspokojenie dugów; i nigdy ju potem

posiadania jej nie odzyskuj. Wreszcie trzy inne wsie: Pa-

lenica, Jastrzbie i Ksna, dostay si im rzeczywicie z da-

rowizny królewskiej; ale darowizna ta dosza do skut-

ku ju r. 1387, na rzecz Piotra Rona. adna tedy z piciu

wymienionych przez Paprockiego wsi nie moga si dosta

Andrzejowi r. 1412, w zwizku z wypadkami, jakie si wtedy

rzekomo rozgryway.

Dla Dugoszowej tezy o udziale Andrzeja
w sprawie insygnialnej wynik ten przedstawia
znaczenie wprost druzgocce; bo nie tylko, e jej

w niczem nie popiera, mimo nadarzon jedyn sposobno
sprawdzenia za pomoc szczegóowych danych; ale co gorsza,

ujawniwszy jedyny, na pewno stwierdzi si dajcy wypadek

darowizny królewskiej, cofa to zdarzenie w czasy i stosunki

dawniejsze, w których Andrzej adnej jeszcze nie móg od-

grywa czynnej roli; a przez to rodzi te zasadne podejrze-

nie, e powizane w opowieci Dugoszowej z osob Andrzeja

wypadki albo w adnym wzajemnym nie zostaj zwizku, albo

te odnosz si do innych osób i w innym zdarzyy si czasie.

eby ten wniosek owieth dokadniej, wracamy jeszcze

do przekazu Paprockiego i rozpatrzymy niektóre inne, bliej

dotd nieobjanione jego szczegóy. Skoro nie mona wymie-

nionej u niego darowizny królewskiej odnie do r. 1412, roz-

wamy jeszcze, czy nie da si ona poczy w przyczynowy

zwizek z jakimikolwiek wypadkami wczeniejszymi, przed
rokiem 1412 zdarzonymi; albo przynajmniej, czy owe

wypadki, przeze opowiedziane, uwzgldnione same w sobie,

nie dadz si utrzyma jako rzeczywiste lub prawdopodobne.

Cokolwiek pod tym wzgldem przyjmiemy, jedno bdzie z góry

rzecz jasn: e przekaz Dugosza o akcyi Andrzeja,

jakoby dopiero na rok 1412 przypadajcej, jest

wierutnie bdny, i powinien by odrzucony; to, o co tu

jeszcze chodzi moe, to objanienie pytania, czy przecie

kiedy wczeniej, wic przed r. 1412, nie zdarzy si fakt
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odzyskania insygniów polskich z Wgier? W tym wypadku
naleaoby wprawdzie skreli epilog opowieci Dugoszowej
o losach insygniów, ale równoczenie uzna zasadno poda-

nego w niej faktu naczelnego, e insygnia te uwiezione zo-

stay kiedy do Wgier; bo tylko w takim razie moga si
sta aktualn sprawa ich zwrotu, w jakimkolwiek zreszt

czasie przed 1412.

Najbliszem byoby tu przypuszczenie, e w sprawie

odzyskania insygniów wspódziaa w jaki sposób Andrzeja

ojciec. Piotr Roen. Zgodziby si z tem w zupenoci fakt,

e on to wanie w sierpniu 1387 obdarowany zosta przez

Jagie trzema posiadociami w ziemi sdeckiej, które w zwi-
zek z t spraw wprowadza Paprocki, Jastrzbiem, Ksn
i Palenic. Jego akcya przypadaaby zatem na krótki czas

przed t dat, wic n. p. na pierwsz poow 1387 lub na

rok 1386; a i ten wanie szczegó chronologiczny daby si

przytoczy na poparcie powyszego domysu. Bo najpierw

sprawa odzyskania insygniów — o ile przyj, e byy przed-

tem uwiezione — nigdy bardziej nie moga si sta piekc,
jak wanie r. 1386, w którym odby si miaa koronacya

Jagiey. A pozatem na ten sam czas przypada take zamach

dyakowarski (25 Hpca 1386), z którym Paprocki spraw insy-

gniahi wyranie wprowadza w zwizek; monaby tu nawet

zdoby si na przypuszczenie, e czyny, przypisane przez

niego Sulisawowi, odnosz si waciwie do Piotra^.

Mimo wszystkie te pozory, niepodobna jednak owiadczy

si za takim domysem. Zeszlibymy tu na bezdroa, gdy
obok dwu wyranych przekazów ródowych, z których jeden

czy spraw z osob Suhsawa, a drugi z osob Andrzeja,

stanaby wersya trzecia o zwizku jej z osob Piotra, do

której aden z zachowanych dwu ksztatów tradycyi nie daje

podstawy. Pozatem nasuwa si tu inna trudno. Zgodnie

z tera, co zarówno w przekazie Paprockiego jak i Dugosza

1 Tak przyjmuje Zych liski, Zota ksiga V. 271. 272.

10*
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powtarza si jako motyw wspólny, naleaoby przyj, e
Piotr przez jaki duszy czas przedtem przebywa na W-
grzech; tymczasem bytno jego w Polsce powiadczona jest

2 stycznia i 23 maja 1386, tu przed i tu po koronacyi Jagiey,

a zarazem tu przed wypadkami dyakowarskimi. eby za
zaraz gdzie po 23 maja 1386 uda si na Wgry i tam

w lipcu tego roku wzi móg udzia w tych wypadkach,

nie uchodzi przyjmowa ju chociaby z tego powodu, e
w czasie tym (okoo 23 maja t. r.) wanie co dopiero uzy-

ska.! starostwo czyckie, które sprawowa do sierpnia 1387,

i e chyba nie móg wtedy wybiera si na awanturnicze

imprezy do Wgier, ani te nie mia. do tego powodu. Na

ogó wszystko, co o udziale Piotra w tej sprawie daoby si

przyj, bdzie czczym tylko, zgoa dowolnie wysnutym do-

mysem, z którym, poza faktem darowizny dóbr, nie zgodzi si

ani jeden szczegó zachowanych obu wersyj, Dugoszowej czy

Paprockiego, któremu owszem sprzeciwiaj si liczne momenty,

w przekazach tych zawarte. Samo znowu obdarowanie Piotra

przez Jagie kilku posiadociami w ziemi sdeckiej nieko-

niecznie musi sta w z^vizku z jakkolwiek jego zasug

w sprawie rzekomego odzyskania insygniów; owszem, jest dla

osobne, prawdopodobne uzasadnienie w zwizku z wypadkiem

zgoa iimej treci. Posiadoci te otrzymuje Piotr w tej wa-

nie chwili, w której ustpuje z starostwa czyckiego, nie

postpujc na jakkolwiek inn godno urzdnicz. Susznym

bdzie tu domys, e jest to nagroda za spenian dotd sub,
a zarazem odprawa po jej przerwaniu ^

1 We wstpie dokumentu z 1387, którym Jagieo nadaje owe po-

siadoci Piotrowi, wymieniono jako pobudk darowizny: clare fidei stu-

dia et laboris indefessi solacium, uibus... Petrus Rosze... ad nostros

etregni nostri Polonie instaurandos honores... laboravit,

ychliski, Z ksiga V. 282. Byaby pokusa w wyraeniu tem do-

patrzy si aluzyi do jego zasug w sprawie odzyskania insygniów dla

Jagiey. Wniosek ten obala jednak ju dalszy cig tego samego zdania,

w którym stwierdzono, e do tego rodzaju usug Piotr freuenter aspi-
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Po wyczeniu Piotra pozostaje zatem jeszcze tylko jedno

przypuszczenie, e chodzi tu naprawd o jakiego rzeczywi-

stego Sulisawa. Ze wzgldu na stwierdzony u Paprockiego

fakt, e bra on udzia w wypadkach dyakowarskich, naley

go szuka w czasie ok. r. 1386. W ródach dokumentowych

polskich nie znajdziemy adnej o nim wzmianki; nie napot-

kalimy jej take w dostpnych nam aktach pochodzenia w-
gierskiego^. Nie wynika std przecie, eby domys co do

jego istnienia odrzuci wprost jako niezasadny. Wykazujemy

osobno, w zestawieniu materyaów, moliwo istnienia niezna-

nego bliej czonka rodziny Ronów w drugiej poowie w. XIV,

i to takiego, który oddzieli si od gazi sdeckiej i wyw-
drowa na Wgry; okohczno, e Ronowie sdeccy pod ko-

niec 1387 maj jakie prawa, najprawdopodobniej spadkowe^

czy nawet spadek, rzeczywicie ju uzyskany w dobrach ziem-

skich na Wgrzech, który móg im dosta si wanie po

owym wysiedlonym krewniaku, popiera to przypuszczenie

w wysokim stopniu. Sam te wypadek przesiedlenia si na

Wgry zgoa nas tu nie zdziwi: hczne i cise stosunki Polski

z Wgrami za obu ostatnich Piastów i bezporednie z niemi

ssiedztwo ziemi sdeckiej atw mogy poda do tego spo-

1______™___„
ravit, i e je wiadczy nie tyko Jagielle, ale i predecessoribus nostris.

Widocznie zatem nie chodzi tu o jednorazowy czyn (odzyskanie insy-

gniów), jeno o trwa, powrotn sub dla dobra wadców i pastwa.

Waniejsz — i rozstrzygajc — jest rzecz inna, e przytoczony na

czele ustp, wszedszy widocznie ju dawniej do formularza kancelaryj-

nego, uywany jest w tym samym czasie bardzo czsto w waniejszych

dokumentach donacyjnych, na rzecz rozmaitych osób, które z spraw
insygnialn nic nie maj wspólnego, n. p. w nadaniu praw górniczych

Jakowi Tarnowskiemu 1386, darowinie miasta Jarosawia temu sa-

memu 1389 i 1393, nadaniu zamku dobczyckiego Klemensowi Moskorzew-

skiemu 1390, a nawet w przywileju, wznawiajcym wolnoci celne m.

Scza 1387, por. Kod. dypl. Maop. IV. nr. 972. 988. 991. 1008.

1022 i in.

1 Twierdzenie oparte na przejrzeniu indeksu Gzi nar a do Feje-

rowego Cod. dipl. Hung., tudzie indeksów do Cod. dipl, Andeg.
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sobno. Wykazujemy osobno, e ów przesiedlony Roen móg
by starszym bratem znanych nam dobrze Klemensa i Pio-

tra, albo te bratem ich ojca Michaa, i e data jego wyw-
drowania przypada na czas przed r. 1370, t. j. przed doko-

naniem dziau rodzinnego midzy Klemensem i Piotrem; cho
pewno stao si to nie o wiele przedtem, skoro sami Rono-

wie osiedlili si w Sdeczczynie dopiero po roku 1359. Tern

rychem opuszczeniem kraju wytómaczymy te brak wzmia-

nek o nim w dokumentach polskich, zwaszcza e pierwsze

wiadomoci o Ronach zjawiaj si tu dopiero r, 1370, ju
po jego przypuszczalnem wywdrowaniu; a nie zadziwi nas

take brak wzmianek w aktach wgierskich, skoro i tam jego

pobyt trwa lat nie wicej jak kilkanacie, albo najwyej

do dwudziestu kilku, zwaszcza, jeU w zwizku z poruszon co

dopiero spraw spadkow przyjmiemy, e nie y ju pod

koniec 1387. Dajc wysiedlecowi temu zapisane u Paproc-

kiego imi Sulisaw, nie natkniemy równie na adne tru-

dnoci, owszem, znajdziemy w tem nowe poparcie hypotezy;

nigdzie bowiem poród redniowiecznego rycerstwa polskiego

imi to nie powtarza si tak czsto, jak wanie w rodzinie

Swiebodziców-Gryfitów i.

Wszystko przemawia tedy z duem prawdopodobiestwem

za tem, e wystpujcy w tradycyi rodzinnej Sulisaw, to

posta rzeczywista, co do imienia niezmiszana z inn, w osta-

tniej wierci w. Xr\^ na Wgrzech przez jaki czas przeby-

wajca. Prawda, e niektóre szczegóy uboczne, w opowieci

jego losów podane, wymagaj odpowiedniej korektury; kada
jednak myka, jaka tu zachodzi, znajdzie odpowiednie uspra-

1 Poród licznych Sulisawów wieku XIII i XIV, których przyna-

leno rodowa da si okreli, Piekosiski, Rycer. pol. III. indeks,

doliczyJ si czterech, których na pewno uzna mona za wiebodziców:

kasztelana sandomierskiego 1217, kanonika katedralnego krakowskiego

1230, podkoniuszego krakowskiego 1255 i stolnika sandomierskiego 1260-

aden inny ród rycerski polski nie wykazuje w tym spisie takiej iloci

przynalenych do swego grona Sulisawów.
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wiedliwienie. Nie móg Sulisaw, po dokonanem rzekomo za-

bójstwie wojewody krakowskiego, broni si na Gródku prze-

ciw ludziom królewskim, skoro Gródek nigdy do Ronów nie

nalea; e jednak póniej (1410, 1426) dosta si w posia-

danie Kurowskich i Zawiszów, którzy przedtem nabyli poo-

w klucza ronowskiego i zczyli go z nim w jedn cao
pod wzgldem zarzdu gospodarczego, wic snadno w zam-
conej tradycyi rodzinnej czasów póniejszych zrodzi si móg
pogld o posiadaniu Gródka przez Suhsawa. Nie móg te
Sulisaw zabi wojewody krakowskiego, skoro na dugiej prze-

strzeni czasu ok. 1386 nie zaszed aden tego rodzaju wy-

padek; ale móg popeni zabójstwo na jakiejkolwiek innej

osobie podrzdniejszej, moe zreszt jak godno urzdni-

cz piastujcej, w czem nawet tkwioby najlepsze wytóma-

czenie, dla czego opuci Polsk. Odniesiony do samego wo-

jewody fakt zabójstwa uzna mona za zwyky przejaw wy-

olbrzymiania zdarze w tradycyach rodzinnych ^. Takiem sa-

mem wyolbrzymieniem jest te niewtpliwie dalszy szczegó

Paprockiego, jakoby Sulisaw, zbiegszy na Wgry, doprowa-

dzi tu do dostojestwa » hetmana u króla wgierskiego*. Go-

dnoci takiej nie zna prawo pastwowe wgierskie 2, a i na

ogó o jakiemkolwiek innem Wysokiem dostojestwie Suli-

sawa myle tu nie mona, gdy w takim razie byyby si

musiay zachowa o nim wzmianki w wspóczesnych doku-

mentach wgierskich; wystarczy tu przyj domys moliwy,

1 Morawski, Sdeczcz. II. 30, chcc uzgodni przekaz Paproc-

kiego o zabójstwie wojewody krakowskiego z znanymi skdind wy"

padkami, przyjmuje tu pewn tylko omyk w okreleniu godnoci, i s-
dzi, e Sulisaw jest sprawc zabójstwa Jaka Kmity, starosty krakow-

skiego, który, jak wiadomo, zgin podczas znanego tumultu wgierskiego

w Krakowie r. 1377. Domys ten upada ju chociaby z tego powodu,

e data wysiedlenia si Sulisawa z Polski przypada musi w kadym
razie na czas przed 1370. Zreszt Janko z Czarnk. wyranie stwierdza,

e Kmita zgin z rki jakiego Wgra, i e to wanie zabójstwo dao

haso do tumultu i rzezi Wgrów, Mon. Pol. II. 676.

2 Por. zestawianie u Ti mon a, Ungar. Rechtsgesch. wyd. 2, 545.
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e mia zlecone sobie dowództwo jakiego oddziau zbrojnego,

moe n. p. czci rycerstwa nadwornego, eby wytómaczyó

w peni to jego hetmastwo.

Najwaniejsze zagadnienie — to kwestya udziau Suli-

sawa w zamachu dyakowarskim. Powiedzmy z góry: aden
z przekazanych u Paprockiego szczegóów nie posiada tylu

wewntrznych cech wiarogodnoci, co wanie szczegó ni-

niejszy. Naley tu uwzgldni caoksztat przekazu. Nie po-

dano w nim, ani gdzie, ani kiedy zdarzy si wypadek, nie

zachowaa si nawet wiadomo, jak nazywaa si królowa,

która pada ofiar zamachu. Z caej opowieci wystercza je-

den tylko naprawd uchwytny szczegó, o zabiciu Baeja
Forgacha podczas napadu. Na nim jedynie opiera si dzi

jeszcze mono determinacyi wypadku; gdyby szczegóu

tego brako, nie zdoalibymy odgadn, o jakie zdarzenie

w opowieci tej chodzi. Widocznie w tradycyi rodzinnej, jak

j tu niewtpliwie odtworzy Paprocki, zatar si cay niemal

pokost historyczny; jedyna rzecz, jaka ze pozostaa w peni,

to szczegó o zabójstwie Forgacha. Ten za szczegó nie da

si adn miar pomyle jako dowolna, fantastyczna kombi-

nacya, w póniejszych czasach zczona przez trdycy z oso-

b Sulisawa. Gdyby nawet przypuci, co take wtpliwa, e
tragiczny wypadek Forgacha odbi si wspóczenie jakiem,

chociaby guchem echem w Polsce, to na pewno w najbli-

szych potem czasach musia si zatrze w pamici; jego losy

nie mogy budzi szerszego zajcia w Polsce, nie moga by
tame znan jego osoba, nieprzedstawiajca wikszego zna-

czenia historycznego. Nic te w caej historyografii polskiej

a do czasów Paprockiego nie mogo przypomnie jego tra-

gicznej mierci pod Dyakowarem. Nawet Dugosz, który na

podstawie róde wgierskich opisuje zamach Forgacha na

Karola neapolitaskiego ^, przechodzc na innem miejscu do

opowieci o pojmaniu Maryi i Elbiety (zamach dyakowarski),

1 Dugosz, Hist. Pol. III. -454 n.
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ani sowem ju nie tylko o zgonie, ale nawet o samej osobie

Forgacha przy tej sposobnoci nie wspomina W chwili,

w której ksztatowaa si tradycya rodzinna Ronów, nazwi-

sko Forgacha nie mogo by w Polsce czem innem, jak tylko

zagadk nierozwizaln, nie mogoby zatem przedosta si do

niej jako kombinacya dodatkowa, póniejsza. Jeeh mimo to

spotykamy je tu, i to w organicznym splocie z losami Suli-

sawa, to jest w tem niewtpliwa wskazówka, e to zacho-

wane wiernie od samego pocztku przypomnienie wypadku

rzeczywistego: najpierw tedy nowy dowód rzeczywistego istnie-

nia samego Sulisawa, a zarazem wyrane wiadectwo, e ów
Sulisaw bra naprawd udzia w wypadkach dyakowarskich.

Stwierdza tradycya w dalszym cigu, e w czasie na-

padu Suhsaw odj koron i bera (sceptra) niepodanej z imie-

nia królowej, któr okrela jako wdow po zmarym królu.

Charakterystyka przystaje w caoci do Elbiety, wdowy po

Ludwiku, która w istocie znajdowaa si w podróy w czasie

zamachu. Nie ma tylko osobnej wzmianki o Maryi, w której

towarzystwie znajdowaa si Elbieta; z wzmianki o odebranych

berach, zatem dwu, wolno przecie wnioskowa, e i ten szcze-

gó nie omin tradycyi bez oddwiku. Dodana jeszcze wia-

domo, e królowa miaa zamiar wynie koron do Niemiec,

przedstawia si w opowieci, której orodkiem jest osoba Su-

lisawa i jego czyny, jako rzecz uboczna i przypadkowa. Dla

tego atwo usprawiedliwi tu zamcenie prawdy historycznej;

oczywicie bowiem, jeeh królowa miaa wtedy insygnia przy

sobie, to nie na to, eby je uwie do Niemiec, jeno eby
ich uy w czasie zamierzonej akcyi politycznej w Sawonii

i Ghorwacyi.

Có jednak sdzi o samej obecnoci insygniów podczas

podróy i o stwierdzonym w tradycyi udziale Sulisawa w ich

zagarniciu? Przypomnijmy stosunki polityczne, wród których

obie królowe wybieray si w podró na poudnie. Byo to

» Dugosz, Hist. Pol. III. 476.
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wkrótce po tragicznym zgonie Karola neapolitaskiego i odzy-

skaniu wadzy królewskiej przez Mary; gówny za cel po-

dróy tkwi w tern, e])y kraj, który od kilku lat przedtem

sta si gównem ogniskiem opozycyi i rewolucyi przeciw kró-

lowej, przez osobist jej obecno pozyska dla niej i skoni

do posuchu. Nie wtpi, uwzgldniajc zwaszcza praktyk

ówczesn, e chodzio o wystpienie królowej samej, a praw-

dopodobnie i wspóregentki jej, królowej -matki, w blasku ma-

jestatu królewskiego, chociaby przy jakim zamierzonym akcie

odebrania hodu, jak takie hody Marya, zaraz w pocztkach

swego panowania (1383) kazaa sobie skada n. p. w gór-

nych Wgrzech. Do takich aktów potrzebny by cay aparat

królewski, przedewszystkiem same insygnia. Naleao je tedy

zabra ze sob do Sawonii. Takie przewoenie skarbca, czy

pewnych jego czci, z miejsca gównego przechowania w inne

strony, dla uycia w potrzebie przez podróujcego wadc,
jest w tych czasach zjawiskiem pospolitem^. Samo zabranie

insygniów przy wyruszeniu w drog nie przedstawiao ró-

wnie adnych trudnoci; wanie za czasów Ludwika skarbiec

koronny wgierski, z dawnego swego miejsca przechowania

w katedrze biaogrodzkiej, przewieziony zosti do Wyszehra-

du2, by zatem pod rk wybierajcych si w drog królo-

wych. Jak sobie w ramach tych moliwoci wyobrazimy dal-

sze szczegóy, jest ju rzecz obojtn. Wic najpierw: czy

tylko Marya, czy take i Elbieta zabra'a swoje insygnia; przy-

toczona ju wzmianka o sceptra. jeeh przyzna jej znaczenie

cise, przemawiaaby raczej za przypuszczeniem drugiem.

A nastpnie: jakie insygnia, zwaszcza za, jaka korona zo-

staa zabrana w podró, wic, czy to bya waciwa korona

w. Stefana, czy, co bardziej prawdopodobna, jaka korona

* Por. n. p. liczne wiadomoci o thesaurus viaticus, t. j. czciach
skarbca, zabieranych w drog w czasie czstych podróy Jagiey, u P i e-

kosiskiego, Rach. dworu kr. Wad. Jagiey 71. 156. 158. 159. 160.

164. 213. 216. 383. 389, i tutaj cz lY rozdz. I.

2 Ti mon, Ungar. Rechtsgesch. wyd. 2, 539.
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pomocnicza. Dla gównego zagadnienia, jakie nas tu zajmuje,

szczegóy te przedstawiaj warto podrzdn, nie dadz si

zreszt owietli pewniej szemi wskazówkami róde. Gówna
rzecz, o któr nam szo, to przedewszystkiem stwierdzenie,

e w istocie jakie insygnia mogy obu królowym towarzyszy

w podróy. W zwizku za z tem nasuwa si do rozpatrze-

nia rzecz inna, waniejsza jeszcze: czy w aktach wspócze-

snych dadz si odszuka jakiekolwiek dowody, któreby do-

mys taki, w zasadzie moUwy, naprawd potwierdziy.

W najbliszym czasie po uwolnieniu Maryi z wizienia

novigradzkiego, poczynajc ju od drugiej poowy 1387, po-

cza swe dzieo na Wgrzech karzca rka sprawiedUwoci.

Spiskowców, co przedniejszych, o ile udao si ich pojma,

cito, a zarazem zarzdzono konfiskat ich majtków; ta-

kieje konfiskacie ulegy take majtki tych, których nie przy-

chwycono. Równorzdnie zaczo si na szerszy rozmiar roz-

dawnictwo dóbr, przewanie skonfiskowanych, na rzecz osób,

które wród tych cikich przej dotrzymay wiernoci kró-

lewskiej parze, lub odznaczyy si szczególnemi zasugami

wród tych wypadków. Dochowa si po dzi dzie cay sze-

reg tego rodzaju aktów konfiskacyjnych lub donacyjnych, wy-

stawionych przewanie przez Zygmunta, a czciowo i sam
Mary; wszystkie, uzasadniajc orzeczon kar czy przyznan

nagrod, musiay oczywicie wspomnie o zamachu dyako-

warskim. Jest rzecz znamienn, e mimo znaczne do ró-

nice w samej stylizacyi, wszystkie te akty, pod wzgldem rze-

czowym, podkrelaj tu dwa momenty: sam fakt pojmania

królowej i jej matki, oraz zabór wielkich skarbów. W adnym
z nich nie brakuje wzmianki o skarbach; do tyla rzecz ta

dotkna oboje królestwo, e nie zapominaj o niej przy a-
dnej sposobnoci, i zestawiaj j, jakoby na równi, z samym
faktem pojmania. Warto przypatrzy si bliej odnonym ust-

pom. Niektóre s ujte w ksztat bardziej ogólnikowy, n. p.

1387: in detencione personarum et ahenacione thesauri ipsa-
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rum^. Kiedyindziej podkrelona jest z osobna niezmierna war-

to zabranych skarbów, tak 1408: et cunctis earum precio-

sis thesauris reginalibus ablatis*, lub silniej jeszcze 1388: et

thesauro immense uantitatis et ingentis valoris spoliare non

cessarunt'. Kiedyindziej jest znów dokadniejsze wyszczegól-

nienie rzeczy zabranych, przy mniej lub wicej silnem pod-

kreleniu ich wysokiej wartoci; wic 1387: thesaurorumue

et variarum rerum nostrarum ablacione*, albo równie 1387:

nostram (Marie) ipsiusue domine Ehsabeth regine maiestates

preciosis nostris amictibus et thesauris immensis spoliantes^-

Co, poza wyszczególnionemi z osobna »innemi rzeczami« i sza-

tami mieci w sobie sam zrabowany skarb, nie dowiemy si
jeszcze i z tych ustpów; ale podkrelana tylokrotnie z szcze-

gólnym naciskiem niezmierna jego warto rodzi domniemanie,

e poza zwykymi, choby nawet bardzo kosztownymi przed-

miotami, mogy si tu mieci inne, osobliwie cenne dla pe-

wnych szczególnych powodów, t. j. same insygnia. Ponad wszelk

wtpliwo stwierdza ten domys tekst kilku innych jeszcze,

nalecych do tej grupy dokumentów; wic 1387: regali

thesauro et ceteris clenodiis non modici valoris spo-

liatas ... captivassent^, i znowu 1387: captivassent (reginas)

regali que thesauro et ceteris variis clenodiis
immense uantitatis spoliassent^. Zwyke klejnoty niewiecie

obu królowych, jakkolwiek na ogó przedstawiajce take wy-

sok warto, s tu okrelone tylko jako cetera clenodia,

zatem przeciwstawione innym klejnotom, jakie mieci towa-

rzyszcy królowym skarbiec; oczywicie nie dadz si one

poj inaczej, jak tylko jako klejnoty koronne. eby za ju

1 Fe jer, Cod. dpl. Hung. X. 1 nr. 183.

a Ibid. X. 4. nr. 313; Pray, Annales II. 177.

s F e j r, Cod. dipl. Hung. X. 1 nr. 241. 291.

Mbid. X. 1 nr. 193.

5 Ibid. X. 1 nr. 191.

6 Ibid. X. 1 nr. 199.

Mb id. X. 1 nr. 204
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nie byo adnych pod tym wzgldem wtpliwoci, sam ów

skarbiec okrelony jest nie jako reginalis, ale wprost regalis.

Jeszcze w kilkadziesit lat póniej, kiedy za rzdów Albrechta

(1438/9) doszo do zatwierdzenia jednego z dawniejszych aktów

donacyjnych, pamitano dobrze o tych rzeczach; wyraa si

ów dokument, e obie królowe wybray si w podró cum
apparatu reginalis dignitatis, i e napastnicy dopu-

cili si bezprawia, innumerabilibus earum reginalis de-

cencie thesauris, amictibus et supellectilibus in predam di-

reptis et distractis^. Nie same tylko wiezione byy wtedy i zra-

bowane ozdoby niewiecie obu królowych, ale sam aparat ich

dostojestwa królewskiego — zatem klejnoty koronne.

Mamy tedy wyrane wiadectwa dokumentowe,
e w czasie zamachu dyakowarskiego znajdo-

way si na miejscu wypadku insygnia, i e za-

garnite zostay, wraz z innymi skarbami, przez spi-

skowców. Trdycy a, zapisana u Paprockiego, znajduje w tem

walne i niezbite potwierdzenie, przynajmniej co do gównego

szczegóu, e Suhsaw, biorcy udzia w zamachu, móg wej
w jaki stosunek do tych insygniów. Podrzdna wobec tego

rzecz, co sdzi bdziemy o caym kompleksie szczegóów

przydatkowych, jakie trdycya zwizaa z tamtym gównym,

i jak je, w granicach mohwoci, wytómaczymy. Nie mona
zatai, e budz one rozmaite wtpliwoci, i zdaj si nasu-

wa potrzeb pewnych ogranicze czy poprawek. Wic naj-

pierw: dla czego sam tylko Sulisaw mia zagarn insygnia,

skoro napad wykonany by w caej gromadzie? Moe nie

omylmiy si prz\^mujc, e zachodzi tu znowu wyolbrzy-

mienie czynu bohatera opowieci, wykonanego naprawd wspól-

nie z innymi. A dalej: czem si to stao, e póniej Suhsaw

móg samowolnie rozporzdzi si insygniami, i dla czego

zwróci je królowi? Wszak zamach mia charakter polityczny,

wykonany by na zlecenie Horwatów, i, jeeli co z zagarni-

* Dokument u Katony, Hist. crit. XI. 177,
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tych skarbów musiao by oddane do ich rozporzdzenia, to

chyba przedewszystkiem insygnia. Nie ma za najmniejszego

prawdopodobiestwa, eby oni zgodzih si na ich zwrot kró-

lowi: wobec istniejcego zamiaru powoania na tron Wady-
sawa neapohtaskiego, przedstawiay one dla nich znaczenie

bardzo doniose. I znowu: skde Sulisaw, walczcy tu wi-

docznie pod sztandarem Horwatów, doj móg do tego, eby
wbrew interesowi caej partyi, zwraca insygnia królowi? eby
podtrzyma tre opowieci, naleaoby przypuci co naj-

mniej dwie rzeczy: najpierw, e Sulisaw jakim sposobem,

n. p. przez podstp, bez wiedzy i woli Horwatów, dosta si

w posiadanie zabranych insygniów, a nastpnie, e zdradzajc

dotychczasowych swoich sojuszników, przeszed na drug stron

i wyda insygnia królowi. Nie ma jakichkolwiek wskazówek,

eby cay ten zawikany splot zagadnie rozwiza; tyle tylko

doda tu jeszcze mona — jak niej okae si dokadniej ^ —
e gdyby nawet ca t póniejsz akcy Suhsawa uzna za

fantastyczny wymys, nie zabraknie momentów, które to wpro-

wadzenie jej w opowie dostatecznie usprawiedhwi zdoaj.

Jakkolwiek jednak na przebieg owych wypadków do-

datkowych zapatrywa si bdziemy, dwie rzeczy s tu pewne.

Jedna: e zagarnite w czasie zamachu dyakowarskiego insy-

gnia, to byy insygnia wgierskie, mniejsza o to, czy

gówne, czy jakie pomocnicze i podrzdne. Nie mogy to

by jakiekolwiek insygnia polskie. Gdyby nawet

przyj, e po rzekomem uwizieniu ich przez Ludwika zo-

one byy wtedy w skarbcu wgierskim na Wyszehra-

dzie, niepodobna przypuci, eby je obie królowe zabray

w podró do Sawonii. Dla pacyfikacyi kraju zamierzay one

tam wystpi w aparacie królewskim jako wadczynie W-
gier; nie mogy tedy do tego celu uy innych insygniów, jak

tylko wgierskich. A druga rzecz: owe insygnia, jeli w isto-

cie zwrócone zostay przez Sulisawa, nie mogy by zwró-

» Por. str. 161.

I
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cone komu innemu, jak tylko królowi wgierskiemu, t. j.

Zygmuntowi, lub, po uwolnieniu Maryi, take jej samej. Nie

da si przypuci ani na chwil, eby je Sulisaw zwracaj

królowi polskiemu; bo i jaki byby cel takiego kroku,

i jaka std osobliwa korzy po stronie Jagiey? W dalszem

nastpstwie wypywa std znowu, e jeli Sulisaw za taki

czyn otrzyma jak nagrod w dobrach ziemskich, to móg
j otrzyma tylko od króla wgierskiego w posia-

dociach wgierskich, nie za od Jagiey w do-

brach, pooonych w obrbie Polski.

Wbrew tym wszystkim koniecznym konsekwencyom za-

pisuje tradycya u Paprockiego, e SuUsaw odda insygnia

królowi polskiemu, i e za to obdarzony zosta posiadociami

w Polsce. Caa sztuczno i nienaturalno kombinacyi rzuca

si tu w oczy. Widoczna ona ju w samej konstrukcyi opo-

wiadania Paprockiego. Wszak prawi on, e Suhsaw zjecha

by na Wgry, e przez dugi czas hetmani u wgierskiego

króla, e wdowie jego, zamierzajcej uwie insygnia do Nie-

miec, odebra je, poczem nagle nastpuje niespodziewany zwrot,

e insygnia te, w wietle podanych przez niego samego pre-

cedensów, niewtpliwie wgierskie, zwrócone zostay królowi

polskiemu, i e zwrot ten wynagrodzony zosta darowizn

w posiadociach polskich! eby wiadomo tak objani,

a nie siga do przypuszczenia, e zachodzi tu proste, bez-

mylne baamuctwo, musimy z góry przyj moliwo doko-

nanego w tradycyi zmieszania dwu zdarze, w zasadzie odr-

bnych, w bezporednim, przyczynowym zwizku niezostaj-

cych, w jedne, rzekomo wspóln cao. e za w istocie

zmieszanie takie w wypadku niniejszym nastpio, na to jest

dowód niewtpliwy. W szeregu wymienionych przez Paproc-

kiego wsi, które miay by nadane Suhsawowi jako nagroda

za zwrot insygniów, znajduj si takie wanie, które naprawd

byy przedmiotem darowizny Jagiey na rzecz — Piotra Ro-

na, jako nagroda czy odprawa po jego ustpieniu z staro-

stwa czyckiego. To jest jeden fakt, wyranie powiadczony.
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A drugi, w wietle wywodów poprzednich niemniej pewny,

to udzia Sulislawa w zamachu dyakowarskim i w zagarni-

ciu insygniów wgierskich. Kady z nich jest wypadkiem odr-
bnym, samym dla siebie, odnoszcym si do rónych osób,

zdarzonym w warunkach zgoa odmiennych, nieczcych si

z sob; wbrew temu wszystkiemu oba poczone s w tra-

dycyi w najcilejszy zwizek przyczynowy, w jednolit, pra-

gmatycznie zwizan cao. Fakt niezasadnego zmie-
szania ich nie moe ulega wtpliwoci.

Zjawisku temu nie mona si dziwi, nie tylko jeli si

uwzgldni ogólne waciwoci tworzenia si tradycyj rodzin-

nych, ale przedewszystkiem, jeeU si przypatrzy budowie

samej tradycyi, a nawet starszej historyi Ronów, jak si ona

przedstawia w opowieci Paprockiego. Uderza w niej rzecz

osobliwa, szczególniej uwagi godna: e mieci si w niej cay
szereg faktów gównych, z których kady, wzity w oderwa-

niu, sam w sobie, jest prawdziwy; ale które, poczone ze

sob w pewne zwizki rzeczowe czy przyczynowe, daj fasz

historyczny 1. Taki fasz zrodzio take poczenie obu, w od-

dzieleniu od siebie prawdziwych faktów: udziau Sulisawa

w zagarniciu insygniów wgierskich pod Dyakowarem i ob-

^ Istnieli w w. XIV dwaj Ronowie, Sulisaw i Piotr, ale Suli-

saw nie by ojcem Piotrowi, jak podaje Paprocki, jeno jego najstarszym

bratem lub stryjem. Istnieli równie w w. XV dwaj inni, Andrzej i Zy-

gmunt, ale Andrzej, wymieniony u Paprockiego jako wnuk Piotra, by
naprawd jego synem, natomiast Zygmunt, rzekomy syn, by jego wnu-

kiem — przez Rafaa. Zbudowany by oczywicie Ronów przez jakiego

Rona, ale nie zbudowa go Piotr, jak mniema Paprocki, gdy Piotr

otrzyma go ju w spadku po ojcu. Lea Ronów w pobliu Gródka,

ale sprawajego zbudowania nie miaa nic wspólnego z posiadaniem Gródka,

jak gosi tradycya u Paprockiego, gdy Gródek nie nalea nigdy do Ro-

nów. Trafnie te stwierdza tradycya, e Ronów dosta si z czasem Za-

wiszom, ale mylnie odnosi to zdarzenie do maestwa rzekomej córki

Piotra z Zawisz Czarnym, gdy maestwo takie zgoa nie przyszo do

skutku, a nabycie Ronowa przez Zawiszów byo wypywem kupna, zawar-

tego z Kurowskimi. Ilo takich przykadów monaby jeszcze zwikszy.
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darzenia Piotra kilku posiadociami ziemskiemi przez Jagie.
Mona nawet przytoczy powane momenty, które w wypadku
tym do takiego poczenia obu tych odrbnych zdarze sko-

niy. Wchodzili tu w gr dwaj Ronowie, w tym samym czasie

yjcy, a zarazem, dwa zdarzenia wspóczesne (1386, 1387),

lub dokadniej: bezporednio po sobie nastpujce, tak e
atwo nasun si moga myl o przyczynowym ich zwizku
midzy sob. JeU ponadto uwzgldni waciwe k£idej tra-

dycyi rodzinnej denie, eby bohatera opowieci okry bla-

skiem najwikszych zasug, to poczenie owo stanie si jeszcze

bardziej zrozumiaem. Skoro Suhsaw bra udzia w zagar-

niciu insygniów pod Dyakowarem, to stawao si rzecz bar-

dzo ncc, darowizn dóbr wprowadzi w zwizek z tyle

pod wzgldem politycznym donios spraw, jak jest kada
sprawa insygnialna. I mona uzna nawet jako rzecz moliw
co wiksza: prawdopodobn, i rzeczywista rola Suhsawa
skoczya si na samem tylko uczestnictwie w zaborze insy-

gniów, e insygniami temi zgoa potem nie rozporzdza, ani

ich adnemu królowi nie zwraca: to, co o tym szczególe po-

daje tradycya, moe by snadno uzupenionym przez kombi-

nacy szczegóem, potrzebnym dla logicznego zwizania obu

poczonych tu ze sob faktów.

Takim sposobem w tradycyi Ronów rzeczywista
ich sprawa insygnialna wgierska przetworzya
siew urojon spraw insygnialna polsk. Przy-

czem nie skoczyo si na tem jednem tylko przetworzeniu.

Obok wersyi, zapisanej u Paprockiego, staje druga, znana nam
wersya Dugosza, wykazujca wprawdzie z tamt szereg mo-

mentów wspólnych, ale odmienna co do szczegóów innych:

zarówno co do osoby bohatera, jako te czasu jego wyst-
pienia i sposobu dziaania. Gdyby obie te wersye chcie uzna
za odpowiedniki rzeczywistych zdarze historycznych, od razu

musiayby si nasun najpowaniejsze pod tym wzgldem
wtpliwoci: bo trzebaby chyba przypuci jaki osobhwy,

niezwyky zbieg okohcznoci, eby w jednej wierci stulecia

Balzer o., Skarbiec i archiwum koronne.
2J_
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(1386—1412) dwaj róni czonkowie rodziny Ronów a dwa^

razy znaleli sposobno uczestniczenia w sprawach insy-

gnialnych polskich, i to tak, e oba razy chodzio o zwrot

insygniów z Wgier, do rk tego samego wadcy — Jagiey,

i e oba razy nagrod za usug stay si posiadoci ziem-

skie w Sdeczczynie. Caa nienaturalno takiej konstrukcyi

rzuca si w oczy; i gdyby nie byo innych, rozwaonych ju
poprzednio przyczyn, które przypuszczenie to stanowczo usu-

waj, wymagaaby sama jego usunicia. Obie wersye spro-

wadzi naley do jednego, wspólnego róda, uwaajc jedn^

jako póniejsz odmian innej, wczeniejszej. Jak je w sto-

sunku do siebie pod wzgldem chronologicznym zgrupowa,

o tem chyba nie mona mie wtpUwoci. Sama okohczno,

e caa tradycya urodzia si z udziau Sulisawa przy za-

garniciu insygniów pod Dyakowarem, wskazuje na to, e
pierwotn, starsz, musi by wersya, w której wypadki ze-

rodkowuj si okoo jego osoby. Starsz jest zatem wersya

Paprockiego, mimo e spisana zostaa znacznie póniej po

Dugoszu; wersya Dugosza przedstawia jej odmian modsz.
Jak za ju w wersyi starszej przez przetworze-
nie wgierskiego charakteru sprawy insygnia 1-

nej na polski nastpi rozbrat z prawd histo-

ryczn, tak w modszej, Dugoszowej, przez z-
czenie tej sprawy z inn osob i innymi wypad-
kami, ów rozbrat, istniejcy od pocztku, spot-
gowa si jeszcze bardziej. Dla rozjanienia wypadków

rzeczywicie zdarzonych wersya Dugosza nie przed-

stawia adnego znaczenia.

Przyczyn, dla której opowie Dugoszowa odbiega od

pierwotnej, bya zapewne okohczno, e oto, jak w tamtej,

starszej wersyi zaznaczony by wypadek wywdrowania je-

dnego z Ronów (Suhsawa) na Wgry i jego duszego w kraju

tym pobytu, tak i wnet póniej zdarzy si, jak wszystko na

to wskazuje, wypadek podobny, e inny Roen, Andrzej, prze-

niós si tame z Polski i znowu przez duszy czas, moe
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ju do zgonu, przebywa. Mogo na tej zasadzie dokona si

zmieszanie osób, zwaszcza e ksztat, jaki przybraa trady-

cya starsza, nie dawa wystarczajcych podstaw do cisego
ustalenia chronologii wypadków^; równorzdnie z zmieszaniem

osób musiay te zdarzenia, zwizane zrazu z Sulisawem,

poczy si z osob Andrzeja, przynajmniej najgówniejsze:

udzia jego w zwrocie insygniów i obdarowanie go posiado-

ciami ziemskiemi przez króla. eby zreszt przemian t
objani jeszcze dokadniej, naley ponadto rozway pytanie

dalsze: w jaki sposób i za czyjem porednictwem tradycya

Ronów przedosta si moga do wiadomoci Dugosza?

Zdaje si nie ulega wtpieniu, e porednikiem by tu

Zbigniew Olenicki, syn Dobrochny Ronównej, najbliszym

wzem krwi zwizany z rodem matki, pewno wic take zna-

jcy dawniejsz jego tradycy. Nasuwaoby si domniemanie,

e czerpic bezporednio z pierwotnego róda, przekae on

j Dugoszowi w jej ksztacie pierwotnym, zatem z osob Su-

lisawa w orodku wypadków. Domys taki jest mohwy, ale

przecie nie konieczny. czno Olenickich z Ronami opie-

raa si bd co bd tylko na zwizku rodzinnym przez ko-

biet, który na ogó, a przedewszystkiem w owych czasach,

przedstawia si jako luniejszy w porównaniu z krewie-

stwem po mieczu, a przez to i luniejsze stwarza stosunki

wzajemne. Zreszt za ycia jeszcze Dobrochny nastpio na-

prenie tych stosunków: wszak ona sama wioda spór z Ro-

nami o kUka posiadoci ziemskich. Jest rzecz znamienn, e
wyrok z 1408, uszczuplajcy majtek rodowy Ronów o po-

ow, najzgubniejszy w skutkach dla caej dalszej ich przy-

szoci gospodarczej, wychodzi pod imieniem Jaka Oleni-

ckiego, ma Dobrochny -. Zreszt na dugo przedtem, zanim

Olenicki sta si móg informatorem Dugosza, bo jeszcze

1418, zmara Dobrochna, i nie ma ladów, eby po jej mierci

1 Por. str. 152. 153.

2 Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1107.

11*
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utrzymywa si jakikolwiek bliszy stosunek midzy Oleni-

ckimi a Ronami. Owszem, jast wskazówka, e by zerwany;

bo kiedy r. 1433 Jakowi Olenickiemu modszemu, bratu

Zbigniewa, przyszo wywie szlachectwo przed sdem, w sze-

regu wiadków ze strony macierzystej nie zjawi si jedyny

z yjcych w tym czasie dorosych Ronów, Rafa, Dobrochny

bratanek, jeno inni ju, dalsi wspóldejnotnicy Gry fici ^ Przy

takiem uoeniu si wzajemnego stosunku zgoa nie mogoby
dziwi, gdyby i u samego Zbigniewa nastpio ju pewne za-

mcenie pierwotnej tradycyi Ronów, a w lad za tem take

udzielenie jej w zmienionej postaci Dugoszowi.

Ale jeli nawet przyj, e informacye Olenickiego szy

po hnii tradycyi pierwotnej, jej znowu zamcenie u samego

Dugosza uzna bdzie mona za rzecz zgoa moliw. Wia-

domo, e Dugosz zacz pisa swoje dzieo ju po zgonie

Olenickiego, i e ta jego cz, która obejmuje rok 1412,

wykoczona zostaa midzy 1455 a 1458^. W chwili spisy-

wania tych wypadków nie y zatem ju sam informator,

u którego Dugosz mógby zasign dodatkowych wiadomoci

co do rzeczy niedokadnie moe spamitanych, który skon-

trolowaby ustpy, zawierajce usterki co do przekazanych

mu szczegóów. Sama za pami co do takich szczegóów,

niewiadomo nawet, jak dawno przedtem zasyszanych, niejedno-

krotnie zawodzia Dugosza, i to nie tylko, kiedy chodzio

o osoby Olenickim postronne, ale nawet o Olenickich, czy

chociaby o samego Zbigniewa. Wszak podaje Dugosz, e
w r. 1411 Zygmunt luksemburski nawiza rokowania z Ja-

gie przez Zawisz Czarnego, gdy w rzeczywistoci jako po-

rednik wystpowa tu Zawisza Olenicki, wojski lubelski,

najbliszy krewniak Zbigniewa I Wszak wedle Dugosza sam
Zbigniew uczestniczy mia r. 1411 w poselstwie Jagiey do

1 Hel cel, Pomn. II. nr. 2i76.

2 Bobrzyski i Smolka, Jan Dugosz 69.

» Dugosz, Hist. Pol. IV. 122 i Caro, Gesch. Pol. II. 862.
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Rzymu, co zgoa nie odpowiada rzeczywistoci^. Wszak wresz-

cie caa koncepcya polityki Zbigniewa wobec Witoda, jak j
kreli Dugosz, wystawiajc Olenickiego jako gównego i naj-

wikszego przeciwnika W. Ksicia, okazaa si gruntownie

myln2. Móg Dugosz w rzeczach, dotyczcych samej rodziny

Olenickich, a nawet wasnego mistrza-informatora popenia
wierutne bdy, i to nawet przy omawianiu rzeczy pierwszo-

rzdnie doniosych, o ile atwiej takie bdy i zamcenia
przyj przy reprodukcyi wiadomoci, udzielonych mu prze-

ze co do innych osób i co do wypadków na ogó podrz-

dniejszych. Jak niedostatecznie, mimo spowinowacenie infor-

matora swego z Ronami, wyznawa si Dugosz w najwa-

niejszych stosunkach tej rodziny, dowodzi chociaby okoli-

czno, e pod r. 1408 mówi o Zawiszy Czarnym z Ronowa^
mimo e a do tego wanie roku zamek ów w caoci, a pó-

niej jeszcze w poowie nalea do Ronów, Zawiszowie za
nierychlej go nabyli, jak dopiero w r. 1426.

Niezalenie od moliwoci przypadkowego zamcenia, da

si te, i to z wikszem jeszcze prawdopodobiestwem, przy-

j rzecz inna: wiadome jej przeksztacenie przez
Dugosza samego. A to z dwu powodów. Ksztat trady-

cyi, w jakim si ona ustalia, taki, jak go nam póniej po-

da Paprocki, móg by dla Dugosza niezrozumiay. Jedyna

podstawa, na zasadzie której da si ona historycznie zdeter-

minowa, tkwi, jak widzielimy*, w przekazanym szczególe

o tragicznej mierci Forgacha, która odniesion by musi do

zamachu dyakowarskiego. Otó osobisto Forgacha jest wpraw-

dzie znana Dugoszowi, i zajmuje si on ni obszerniej, opi-

sujc zabójstwo Karola neapohtaskiego; ale zgoa nic mu
niewiadomo o jego losach pod Dyakowarem, mimo e o poj-

1 Dugosz, Hist. Pol. IV. 123 i Car o, Gesch. Pol. II. 555.

2 Por. Prochaska, Ost. lata Witolda GO przyp. 9.

'Dugosz, Hist. Pol. III. 577.

* Por. str. 141.



15(3 Skarbiec koronny i katedralny

maniu Elbiety i Maryi osobny zamieszcza w swej Historyi

ustp ^. W ogóle o wypadkach dyakowarskich posiada Du-
gosz wiadomoci bardzo niedokadne i baamutne; wszak po-

daje on, e pojmanie nastpio ju po koronacyi Zygmunta,

gdy w rzeczywistoci koronacya jego odbya si dopiero osta-

tniego marca 1387, w osiem przeszo miesicy po uwizieniu

obu królowych. Móg tedy Dugosz by w wtpliwoci, jak

pod wzgldem chronologicznym i rzeczowym skwalifikowa

fakt, trdycy przekazany; móg skutkiem tego podj prób

zwizania go z innymi, bliej okreli si dajcymi wypadkami.

Waniejsza rzecz inna: historykowi tej miary, co Dugosz, za-

prawionemu w krytycznej ocenie przekazów dziejowych, nie

moga uj uwagi caa sztuczno i bezpodstawno zawartej

w tradycyi wiadomoci, e zabrane królowej wgierskiej, w-
gierskie oczywicie insygnia, zwrócone potem zostay królowi

polskiemu, i e król osobno za to wynagrodzi oddawc do-

brami ziemskiemi w Polsce. Nasuna si wobec tego spo-

sobno, do której Dugosz tak czsto i tak chtnie siga,

poprawienia przekazu wasn, odmienn kombinacy, e in-

sygnia w tradycyi wspomniane musiay by insygniami pol-

skiemi. Ale wtedy trzeba byo stosownie zmieni szczegóy,

towarzyszce wypadkowi, przyczem zreszt fakt zwrotu sna-

dno da si poczy z osob Andrzeja, o którym Dugosz

móg mie wiadomo od Olenickiego, czy skdkolwiek in-

dziej, e przez duszy czas bawi na Wgrzech, w subie

Zygmunta.

Do takiej konstrukcyi móg ponadto skoni Dugosza

wzgld inny. WykazaUmy poprzednio jako rzecz wielce praw-

dopodobn, e w czasie koronacyi Jagiey sprawione zostay

nowe insygnia 2. Stao si to nie dla tego, eby w skarbcu

krakowskim brakowao insygniów dawniejszych, jeno z tego

powodu, e obok Jagiey królow-wadczyni pozostaa Ja-

1 Dugosz, Hist. Pol. III. 554. 476. Por. str. 152. 153.

'' Por. str. 109. 124.
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dwiga, e wic oboje królestwo przy wystpieniach uroczy-

stych uywa musieh równoczenie odznak swego dostoje-

stwa, do czego istniejce dotd insygnia dawniejsze, obliczone

na jednego tylko wadc, w caoci nie wystarczay. Móg Du-
gosz zasysze o tem sprawieniu nowych insygniów za Ja-

giey; e za zasadniczej strony stosunku prawnego w czasie

rzdów obojga królestwa nie uchwyci trafnie, przeto snadno

móg doj do wniosku, e tamte nowe insygnia stay si po-

trzebnemi ze wzgldu na brak dawniejszych, e wic, o ile

nie zginy, musiay wtedy (1386) przechowywa si gdzie

poza obrbem Polski. e za w czasie, w którym pisa Hi-

story, znajdoway si ju w skarbcu krakowskim, przeto

musia mu nasun si wniosek, e kiedy po roku 1386

zwrócone zostay do Polski. Skd — o tem pouczy moga
go tradycya Ronów, wskazujca na Wgry. Chodzio tylko

o ustalenie chwih, w której, po dokonanej ju koronacyi Ja-

giey, dawne insygnia mogy stamtd wróci. Dugoletni, na-

prony, przewanie wrogi stosunek Zygmunta do Jagiey nie

pozwala tej chwih zblia zbytnio do r. 1386: trzeba j byo
odnie do takiego dopiero czasu, w którym pomidzy obu

wadcami nastpio wyrównanie sprzecznoci pohtycznych.

A tak, najwczeniejsz moliw chwil by rok 1412 i zda-

rzone wtedy wypadki, z którymi nawet bardzo zmylnie da
si zwiza sam fakt zwrotu: podró Jagiey na Wgry, jego

bytno w Budzie i zawarte podówczas z Zygmuntem trak-

taty. Osoba Andrzeja Rona, który wtedy wanie zostawa

w subie Zygmunta, daa si wprowadzi atwo w zwizek

z tymi wypadkami, luzujc zarazem sprawnie dawniejszego

Sulisawa w trdycyi rodzinnej.

Dwa tedy momenty: tradycya, wytómaczona w sposób

odpowiedni rozumieniu Dugosza, oraz mylne objanienie ge-

nezy sprawionych przy koronacyi Jagiey nowych insygniów

prowizorycznych, oba razem, czy chociaby kady z osobna,

sta si mogy ródem kombinacyi Dugoszowej o zwrocie

klejnotów koronnych w r. 1412. Oczywicie, z postawieniem
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tej kombinacyi okazaa si potrzeba stosownego przekszta-

cenia niektórych dodatkowych szczegóów trdycyi; trzeba

byo tok wypadków dostosowa do ram, jakie stwarzay sto-

sunki z r. 1412 i wyznaczona Andrzejowi w tych wypadkach

rola. Wic w miejsce gwatownego zagarnicia insygniów

przez jednego z Ronów znalaza si wiadomo o dobrowol-

nym ich zwrocie przez samego Zygmunta, przystajca dobrze

do zawartych podówczas zwizków przyjani midzy obu

wadcami, oraz odpowiadajcy cile subowemu wobec Zy-

gmunta stanowisku Andrzeja szczegó o jego porednictwie

w samem oddaniu insygniów. Mimo to przeksztacenie trady-

cyi w pewnych szczegóach, zostay jednak szcztki pierwo-

tnego jej ksztatu, zdradzajce przeróbk nie ze wszystkiem

doskona; jak w pierwotnej, i tam ju zamconej opowieci,

zostaa i tutaj wiadomo o obdarzeniu porednika dobrami

ziemskiemi przez Jagie, zgoa nieodpowiadajca rzeczywi-

stoci. Dalsze szczegóy dekoracyjne: tryumfalny ingres insy-

gniów do Krakowa, procesye kocielne, naboestwa uroczy-

ste, wystawienie na widok publiczny, znan metod Dugo-

szow day si dorobi z atwoci ^

^ Mona przytoczy bardzo wiele przykadów, w których Dugosz

z wasnego domysu uzupeuia takie szczegóy dekoracyjne, przewanie

prawdopodobne, i pewno nieraz rzeczywiste, ale ródami pierwotnemi

niepowiadczone. N. p. na zjazd gnienieski (1000) Otton III stipatus

multitudine principum et militum procedebat, a Bolesaw Chrobry kaza

mu siedm mil drogi przed Gnieznem wysa kobiercami; podczas samego

zjazdu Bolesaw wydaje uczty, urzdza turnieje, zabawy taneczne i pro-

dukcye muzyczne. Tak samo po upragnionych narodzinach Krzywoustego

1086 odbywaj si convivia i ludi. Koronacye Przemysa i Wacawa II

dokonywuj si przy udziale wietnego zgromadzenia wojewodów, prze-

dniejszych panów polskich i szlachty koronnej, koronacyom Szczodrego

i okietka towarzysz jeszcze osobno wielkie uroczystoci, zabawy nie-

raz kilkudniowe, Dugosz, Hist. Pol. I. 164. 169. 315. 316. 391, II. 527,

III. 3. 92. 93 i inne podobne. Z upodobaniem wprowadza te Dugosz

procesye do waniejszych uroczystoci, znowu bez oparcia w ródach.

Podaje n. p., e przy translacyi w. Stanisawa 1089 biskup Lambert

wszystkim kocioom krakowskim nakaza odbycie solennych procesyj;
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Kombinacya o zwrocie insygniów z Wgier
r. 1412 zrodzi musiaa z koniecznoci kombina-
cy inn: e kiedy przedtem, oczywicie przed
koronacy Jagiey, dostay si one na Wgry.
W jakim sposobie — o tem, wobec czstej praktyki owych

czasów, nie mogo by chyba adnego wahania po stronie Du-
gosza. Uwoenie insygniów z jednego kraju do drugiego przez

wadców, którzy znaleh mono trwaego czy chwilowego

rozporzdzenia si insygniami obcemi, powtarzao si wtedy

niejednokrotnie w caej Europie. Nie trudno te byo wymyle
samego sprawc uwizienia: tu przed Jagie zasiada na

tronie polskim Ludwik, wadca obcego pochodzenia, niedo
pewny nastpstwa swoich potomków w Polsce, przez cay
cig swoich rzdów polskich usilnie zabiegajcy o zapewnie-

nie im tronu w tem pastwie. Pomys uwizienia insygniów

przez Ludwika celem zabezpieczenia si co do przyszoci,

przedstawia sam w sobie tyle cech wewntrznego prawdo-

podobiestwa, e, przy mielszej kombinacyi, móg si nasu-

n sam z siebie; a có dopiero, skoro inne wskazówki, wy-

rozumiane przez Dugosza w sposób poprzednio okrelony,

naprowadziy go na wniosek, e kiedy póniej insygnia te

zwrócone zostay z Wgier do Polski! Nie mona si wobec

tego dziwi, e przypisa Ludwikowi, czy jego matce-regentce

Elbiecie, czyn uwizienia. Ustp Janka z Czarnk., zawiad-

czajcy, e Ludwik, wbrew przyrzeczeniu danemu na koro-

nacyi, nie przewióz insygniów z Krakowa do Gniezna, poda

wygodn sposobno do wplecenia dodatku, i uv\'ióz je na

Wgry. Czy rozumia Dugosz, e przekaz Janka jest tu tylko

niedokadny i domylnie niejako obejmuje take fakt uwi-

zienia, czy te, tómaczc go cile — i trafnie — uwaa
swój dodatek za samodzielne uzupenienie jego wiadomoci,

jest rzecz obojtn. Gdyby nawet przyj t ostatni moh-

take naprzeciw Ludwika 1370 i Jadwigi 1384 wjedajcych do Krakowa

dla objcia rzdów, wyj miay procesye kocielne. Ibid. I. 398, III. 333.

449 i inne podobne.
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wo, poprawka Dugosza da si wytómaczy w peni jego

stanowiskiem, jakie w konstrukcyi dziejów zajmowa wobec

róde swoich na ogó. a w szczególnoci wobec Janka, do

którego odnosi si z pewn niechci czy sceptycyzmem,

z którego w myl pewnych, z góry powzitych zapatrywa,

bd to opuszcza, bd rzeczowo zmienia niektóre szczegóy,

a w miar uznania podsuwa take nowe wiadomoci, zgoa

niewynikajce z caej treci Jankowego opowiadania ^

Takim to sposobem zr od zi a si u Dugosza kom-
binacya o uwizieniu i zwrocie insygniów pol-

skich w latach 1370—1412. Stworzy on j niewtpliwie

w najlepszej wierze, w przewiadczeniu, e odsania przez to

rzeczywist prawd historyczn; widziehmy przecie, ile mo-

mentów, na pozór bardzo prawdopodobnych, zdawao si za

ni przemawia. Po wszechstronnem rozpatrzeniu znacznie

obszerniejszego materya'u i innych wskazówek porednich,

jakiemi dzi rozporzdzamy, naley j jednak odrzuci.
Nie wadzi przytem okoliczno, e kocowa faza sprawy, jak

j w opowieci swojej przedstawi (1412), siga ju w pocz-

tek drugiej poowy panowania Jagiey, w czasy, do blizkie

samemu kronikarzowi. Jest w tem pewna przesadna jedno-

stronno, jeeh wobec Dugosza, jako historyka doby Pia-

stowskiej, zachowujemy si na wskro krytycznie, sprawdza-

jc go na kadym kroku ródami, usuwajc wszystkie jego

niezasadne poprawki, amplifikacye i imie wymysy, a co do

najbliszych zaraz potem czasów, chociaby samego Jagiey

przyznajemy mu od razu pen wiarogodno, wychodzc z za-

oenia, e to czasy Dugoszowi blisze, e móg o nich za-

czerpn dokadnych i pewnych wiadomoci z wieej tra-

dycyi, z opowieci ludzi starszych, wiadków czy uczestników

zdarze ówczesnych. Naprawd — i w tym okresie póniej-

szym jego Historya wykazuje szereg usterek i bdów, ilo-

ciowo zapewne mniej licznych, ale jakociowo takich samych,

1 Por. Semkowicz. Rozb. Dug. 31. 32.
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jakie znajdujemy w opowieci czasów dawniejszych. Mimo
wie tradycy brak i tutaj nieraz wiadomoci o wypadkach
najwaniejszych, zjawiaj si co do nich wierutne bdy i fa-

sze^; jak za marny plon dla historycznej prawdy przyno-

siy tu nieraz informacye, udzielone przez naocznych wiad-
ków czy uczestników zdarze, wykazuje w sposób jaskrawy

kilka przytoczonych przed chwil przykadów co do wiado-

moci, udzielonych mu przez gównego informatora i mistrza—
Zbigniewa Olenickiego ^.

1 tak samo przedstawia si tu rzecz z jego kombina-
cyami co do wypadków z tego czasu. Nie móg Dugosz za-

prze si samego siebie, niezalenie od tego, czy pisa dzieje

Piastów, czy Jagiey; jego temperament dziejopisarski, dcy
statecznie do owietlenia niejasnoci, do rozwikania wtph-
woci, zaprawiony bezhkiem konjunktur co do wypadków
dawniejszych, wspierany bujn jego wyobrani, nie spoczy-

wa take w zetkniciu si z zdarzeniami nowszemi, o ile

zdaniem jego, dla penego ich wywietlenia, okazaa si po-

trzeba stworzenia jakiej kombinacyi. Jak za kombinacye ta-

^ Tak n. p. Dugoszowi zgol nic niewiadomo o odbytym d. 2 lu-

tego 1386 zjedzie lubelskim, który dokona waciwego wyboru Jagiey

na króla, por. Lewicki w Cod. epist, IL nr. 6 przyp. 2. Go do bdów
rzeczowycb lub chronologicznych, popenionych przeze w opowieci

o czasach Jagiey, monaby ich wykaza cae szeregi, n. p. kiedy pod

1390 starost polskiego na Litwie nazywa Mikoajem zam. Klemensem
Moskorzewskim, albo kiedy pod 1399 podaje, e córka Jadwigi zmara
"W trzy dni po urodzeniu, gdy w rzeczywistoci urodzia si 22 czerwca,

a zmara 18 lipca; albo, kiedy dat koronacyi Anny, drugiej ony Ja-

giey, umieszcza pod 1402 zam. 1403 i t. p., por. Caro, Gesch. Pol. II.

99. 177. 228. Nie tylko jednak co do szczegóów podrzdniejszych za-

chodz tego rodzaju bdy. N. p. data dzienna koronacyi samego Ja-

giey, rzekomo 17 lutego, jest u Dugosza, Hist, Pol. III. 461 zupenie

zmylona. Te same bdy powtarzaj si w relacyach o najwaniejszych

wypadkach politycznych, por. n. p. wiadomo jego Ibid. IV. 219, ja-

koby widrygieo ju 1418 pojedna si z Witodem, czemu sprzeciwiaj

si wiadomoci ródowe z 1419—1420, Caro, Gesch. Pol. 11.489 t t. d.

2 Por. str. 164. 165.
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kie budowa-, to rzecz szczegóowo ju objaniona w nauce.

Dy on wprawdzie do stwierdzenia rzeczy prawdziwych, ale

kiedy natknie na trudnoci co do ich wyrozumienia, nie cofnie

si przed stwierdzeniem tego, co zdaniem jego zbha si

zdaje do prawdy. To, jeh natrafi na ródo maomówne,
uzupenia je szczegóami domylnymi, jakie mu si wydaj
prawdopodobne; o ile za spodziewanej wiadomoci nie znaj-

dzie w ródle, wytworzy j sobie w wyobrani i nieraz

w barwny przyoblecze obraz. O ile natknie na wiadomoci

sporne, wybiera dowolnie t, która wydaje mu si bardziej

prawdopodobn; czsto te dopatrzywszy si zwizku midzy
pewnemi zdarzeniami, czy je ze sob na zasadzie prostego,

rzeczywicie jednak niezasadnego przypuszczenia, nie waha-

jc si przytem okrasza opowieci dodaniem nowych, fikcyj-

nych szczegóów. Na ogó nie cofa si nigdy przed fikcy,

o ile uwaa j za potrzebn do objanienia rzeczy ^. e tego

rodzaju swobodnych i dowolnych kombinacyj nie unika/ take

w opowieci czasów Jagieowych, dowodzi tego »romans dy-

plomatyczny «, spisany o rokowaniach z Zygmuntem r. 1412;

nie dziw, e przez tak sam kombinacy objani te z-
czony z nim przez samego siebie w zwizek przyczynowy,

rzekomy epizod o zwrocie insygniów.

Epizod ten. to zatem godne zakoczenie romansu dyplo-

matycznego. I nie wiksz te warto przedstawia wywnio-

skowany ze fakt uprzedniego zaboru insygniów przez Lu-

dwika czy Elbiet. Cay na ogó przekaz Dugoszowy o stra-

cie i odzyskaniu insygniów 1370—1412, przyjmowany z pen
wiar w najnowszych jeszcze czasach ^, trzeba bdzie osta-

tecznie zoy do skadu bezuytecznej starzyzny dziejopisar-

* Por. Semkowicz, Rozb. Dug. 11; Dobrzyski i Smolk a,

Jan Dugosz 78. 79. 80. Zob. te Helcel, Pomn. I str. CIV n., Gir-

gensohn, Krit. Unters. iib. d. Vii Bucb der Hist. Pol. d. Dugosz pass..

Zeissberg, Poln. Geschichtscbr. 327 n.

* N. p. u Kopery, Dzieje skarb, koron. 31. 33. 34. 53.
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skiej. Jak od 1320 do Ludwika, tak te za Ludwika i po

nim, insygnia okietkowe zostay w Krakowie.
A nie ma take adnej podstawy, eby przypuci, e

dokonan zostaa wtedy jakakolwiek zmiana co do samego

ich miejsca przechowania. Wic: jak jeszcze w czasie

koronacyi Ludwika insygnia te zoone tu byy
w skarbcu katedralny m^, tak te pozostay w nim

i nadal, skoro Ludwik nie dopeni obietnicy przewiezienia

ich do Gniezna. Jeszcze w dobie andegaweskich
rzdów oba skarbce: koronny i katedralny trwa-

j w poczeniu miejscowem. Kwestya, kiedy nast-

pio wyodrbnienie, jest pytaniem otwartem, domagajcem si

osobnego rozpatrzenia'^.

1 Por. str. 87.

' Por. cz IV.



V.

Insygnia koronne a inne przedmioty wartociowe w prze-

chowaniu skarbca koronnego.

Oprócz insygniów zoone by mogy w skarbcu koron-

nym inne jesz-cze przedmioty wartociowe. Odno-

ne szczegóy, przekazane w ródach, o ile chodzi o przed-

jagiellosk dob, s bardzo skpe; naprawd jest tylko jedna

dokadniejsza o tej sprawie wiadomo, odnoszca si do sa-

mego ju schyku tego okresu. S to znane dwa, wzajemnie

uzupeniajce si ustpy Kroniki Janka z Czarnkowa, podajce

tre testamentu Kazimierza W., oraz szczegóy o jego wy-

konaniu i. Poród zapisów, poczynionych przez króla na rzecz

królowej-wdowy Jadwigi, dwu jego córek z ostatniego ma-
estwa, Anny i Jadwigi, oraz trzech katedr, gnienieskiej,

krakowskiej i poznaskiej, znalaz si tu wymieniony cay

szereg tego rodzaju przedmiotów. Naley tej sprawie przypa-

trzy si bliej, eby sobie urobi ogólny sd o jej waciwo-

ciach i charakterze.

Kombinujc wiadomoci obu ustpów i zestawiajc za-

pisane w testamencie przedmioty w pewne grupy rzeczowe,

moemy tu wyróni: Najpierw niektóre dziay przedmiotów,

okrelone wycznie wedug materyau, bez oznaczenia ro-

dzaju wyrobów: wic drogie kamienie (lapides preciosi) i na-

1 Mon. Pol. II. 635. 636. 650.
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czyni srebrne (vasa argentea). I znowu dziay, oznaczone we-

dug rodzaju wyrobu, czasem niezalenie od tego, z jakiego spo-

rzdzono je materyau, jako to: piercienie (annuli), 8 duych
mis szczerozotych (scutelle), czasze i czarki wzgl. kubki (fla-

scule, laguncule) jaspisowe i krysztaowe, 36 rogów, t. j. pu-

harów (cornua), zdobnych w misterny sposób zotem i sre-

brem, ponadto inne drobiazgi (iocaha, xenia) rozmaitego ro-

dzaju. Obok tego nie brak kosztownych tkanin: s tu ozdoby

one (ornamenta lectorum), zasony i pokrowce (cortine et

velamenta), wyrobione z cienkiego pótna (bysso), szkaratne,

drogimi kamieniami i perami bogato naszywane, poród nich

takie, w których na szkaratnem tle wytkane byy klejnotami

i perami ory i inne znaki herbowe królewskie. Wreszcie jest

kilka jeszcze przedmiotów, okrelonych indywidualnie, wszystko

zapisy na rzecz kocioów: katedra krakowska dostaje ko-

sztowny zoty krzy, wartoci ponad 10000 grz.*, poznaska ra-

mi w. Komy w pozacanem cyboryum, gnienieska mon-

strancy z relikwiami oraz ozdobn bibli.

Ogarniajc cao wymienianych tu przedmiotów, atwo
przyjdzie ustah znamiona ogólne owego » skarbu «, jak go tu

wyranie okreleniem thesaurus oznaczy Janko z Czarnkowa.

Skada si on z przedmiotów wartociowych, czyli

kosztownoci w obszerniejszem tego wyrazu znaczeniu. Na
wartociowot skadaj si pospohcie : najpierw materya, z któ-

rego pochodz wyroby, wic drogie kamienie, kruszce szla-

chetne, kosztowne tkaniny, a w cznoci z tem zazwyczaj

jeszcze artystyczne wykonanie wyrobu. Sama nawet warto
artystyczna, niezalenie od kosztownoci materyau, moga tu

odegra rozstrzygajc rol; naley tu widocznie biblia, ozdo-

bnie wykonana (bibliam decoram). Oprócz przedmiotów arty-

stycznych zaliczy tu jeszcze naley inne przedmioty, szcze-

gólnie cenne ze wzgldów religijnych, przedewszystkiem reh-

kwie, w artystycznych zreszt take oprawach. Nie popenimy

* Opis krzya w Kalend, krak., Mon. Pol. II. 910.
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moe bdu, jeli przyjmiemy, e mogy tu zreszt, niezalenie

od samego materyau i sposobu jego obrobienia, wchodzi
take pewne przedmioty, przedstawiajce szczególn warto
pamitkow. Podkrelimy jeszcze z osobnym naciskiem — co

zreszt wynika z samej istoty rzeczy ^ e wszystkie te

przedmioty przeznaczone s jedynie do uywa-
nia, nie za do zuycia lub wydania na jakiekolwiek

cele: czy to na prywatne cele panujcego, czy te chociaby

na cele pastwowe; a w lad za tern takie, które doma-
gay si trwaego przechow ania^

e tego rodzaju skarby, mniejsza o to, czy z takich sa-

mych przedmiotów zoone, i czy tak samo zasobne i war-

tociowe, posiadali take poprzednicy Kazimierza W., królo-

wie caego pastwa, czy choby nawet ksita dzielnicowi,

nie monaby chyba wtpi nawet w tym wypadku, gdyby nie

byo adnych o tem wiadomoci w ródach. Ale jest wy-

rana wzmianka, rzecz t potwierdzajca, i to taka, która

siga w czasy stosunkowo odlege. Opowiada Gall, e kiedy

zaraz po zgonie Wodzisawa Hermana przybyli do Pocka
obaj jego synowie. Krzywousty i Zbigniew, jeszcze przed po-

grzebem ojca wszcz si pomidzy nimi wielki spór de di-

yisione thesaurorum et regni; e jednak spraw t zdoa osta-

tecznie zaagodzi arcybiskup Marcin, thesaurorumue patris

inter filios regnoue Polonie vivente patre facta divisione de-

signato, sortem uterue sue divisionis habuit^. Co tu powie-

dziano o sporze co do podziau skarbu, trudno odnie do

insygniów. Nie tylko bowiem królewsko, dla której one przed-

stawia mogy przedewszystkiem znaczenie, spoczywaa pod-

ówczas w Polsce, ale niezalenie od tego podzia insygniów

* e czasem, pod wpywem naglcej koniecznoci, tego rodzaju

przedmioty byy sprzedawane lub przetapiane, jak si to nieraz póniej

zdarzao, nie wzrusza to powyszej charakterystyki; dziao si to tylko

wród stosunków wyjtkowych, które o kwestyi zasadniczej przesdza
nie mog.

* Mon. Pol. I. 443.
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nie móg si tu przedstawia jako rzecz podana dla które-

gokolwiek z obu braci. Ostatecznie mógf jeszcze ten z poród

nich, któremu w dziale byaby si dostaa sama korona, od-

nie std poytek, gdy w koronie zerodkowywaa si idea

pastwowoci polskiej, a na wypadek odnowienia królestwa

stawaa si ona najcenniejszym klejnotem i walnym rodkiem

do uzyskania królewskiego w nim dostojestwa. Ale na có
w takim razie drugiemu bratu przyda si mogo n. p. bero

bez korony? W zasadzie insygnia przedstawiay warto tylko

jako zbiór zupeny; i dla tego przyj trzeba, e nie tyle co

do nich, ile raczej co do innych przedmiotów, nalecych do

skarbu Hermana, wadzili si w sprawie podziau modzi ksi-

ta midzy sob. W takim za razie trzeba tu bdzie mie
na myh wanie tego rodzaju rzeczy wartociowe, jak je

poznahmy, rozpatrujc zapis testamentowy Kazimierza W.;

do czego zreszt doda mona inny jeszcze skadnik skarbu,

t. j. nagromadzone zapasy pienidza lub kruszcu szlachetnego,

przeznaczone na opdzenie biecych potrzeb wadcy i pa-
stwa 1.

Nasuwa si tu jeszcze osobne pytanie co do samego
miejsca przechowania przedmiotów wartociowych. Za-

znaczy trzeba z góry, e adna z przytoczonych poprzednio,

czy jakichkolwiek innych wiadomoci, o tern ich miejscu prze-

chowania nie mówi wyranie, zatem te nie stwierdza take,

eby one wszystkie zoone byy w skarbcu waciwym. I nie

ma te prawdopodobiestwa, eby koniecznie mieciy si tu

wszystkie. Przeznaczeniem owych przedmiotów byo suy
rzeczywistemu uytkowi wadcy, czy jego rodziny i dworu,

i dla tego — na ogó — trzeba je byo zachowa w samym
dworze. Ozdoby nad oami, zasony i pokrowce potrzebne

byy w komnatach; misy, czasze, kubki, puhary, jeeli na-

wet do codziennego uytku istniay jakie gatunki poledniej-

sze, przecie, jeeli nie wszystkie, to przynajmniej w jakiej

^ Por. o tym ostatnim skadniku w teje czci rozdz. VI.

Balzer O., Skarbiec i archiwam koronne. 19
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czci musiay by tame pod rk do czstszych przyj bar-

dziej uroczystego charakteru. Take imie przedmioty, których

uytek polega' wycznie na zdobieniu komnat, zwaszcza te,

w których wadca mia szczególne upodobanie, które cigle

pragn mie na oku, musiay tu znowu pozosta. Wszak

dla tych i tym podobnych celów sprawiano czy nabywano

rzeczone przedmioty, nie za po to, eby one bezuytecznie

i w ukryciu chowa'y si w skarbcu. Co tu, dla braku wy-

ranych wiadomoci z tego okresu, stwierdzi moghmy tylko

w ksztacie wyrozumowanego domysu, to przy hczniejszym

zasobie róde, w niedalekich potem czasach, i na ogó a do

koca istnienia Rzpltej, oboy si da hcznymi dowodami.

eby z wielu wybra tylko ciekawsze i bardziej jaskrawe,

przypominamy stosunki z doby panowania obu ostatnich Ja-

giellonów: Zygmunta I, gromadzcego poza skarbcem, w kró-

lewskich swoich komnatach zamkowych, wspaniae zbiory ar-

tystyczne, i tak samo Zygmunta Augusta, który prócz znako-

mitego powikszenia tego dziau, jako szczególny lubownik

klejnotów, zebra bogat ich kolekcy w królewskim swoim

przybytku ^.

Nie idzie zreszt za tem wszystkiem, eby znowu przed-

mioty takie nie mogy dosta si do waciwego skarbca mo-

narszego. Jak w czasach póniejszych, tak i w rozpatrywanej

tu dobie mogy tu by n. p. zoone: pewna ilo naczy
kosztownych, przenoszca zwyke ich zapotrzebowanie w dwo-

rze, wyroby dawniejsze, zastpione nowymi, z uytku teraz

wycofane, pewne przedmioty pamitkowe, czy szczególnie

cenne, które dla wikszego bezpieczestwa uznano za potrze-

bne zoy w skarbcu i t. p. We wszystkich tych wypadkach

przyj trzeba, e nie móg to by jaki inny, odmienny skar-

biec od tego, który mieci insygnia, e wic take i owe zo-

one w nim przedmioty wartociowe oddawano w tym czasie

w przechowanie skarbca katedralnego w Krako-

» Por. Kopera, Dzieje skarb, koron. 54: n. 72 n.
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wie, oczywicie, tak samo jak insygnia, jako wasno panu-

jcego, nie kocioa. Poczenie miejscowe z skarb-
cem katedralnym, przy równoczesnem wyodr-
bnieniu prawnem i organizacyjnem, odnosi si za-

tem do skarbca koronnego na ogó, do caego za-

wartego w nim objtku, nie do samych tylko insygniów.

e takie poczenie miejscowe take i co do przedmio-

tów wartociowych istniao, i to stosunkowo ju bardzo wcze-

nie, na to zdaje si wskazywa porównanie znanych nam
inwentarzy skarbca katedralnego z r. 1101 i 1110^. Wyka-
zalimy ju poprzednio, czem róni si charakter obu tych

zabytków: o ile pierwszy jest wycznie spisem ornamentów

kocielnych, o tyle drugi podaje wykaz wszystkiego, co w tym

czasie miecio si w przechowaniu skarbca katedralnego,

niezalenie od tego, czy to bya wasno kocioa, czy te
majcego tu zoony swój skarbiec ksicia. Dla tego insygnia,

cho niewtphwie w skarbcu katedralnym znajdoway si ju
r. 1101, nie mogy by wymienione w inwentarzu pierwszym,

móg je poda dopiero drugi-. S pewne podstawy, eby to

samo spostrzeenie zastosowa take do niektórych innych

grup przedmiotów, któremi inwentarz z 1110 róni si od

swego poprzednika. Rónica objtku zawartego w obu spi-

sach idzie tak daleko, jest, powiedzmy wprost, tak olbrzymia,

e z góry budzi podejrzenie, eby bogactwa samej katedry

w cigu krótkiego czasu 1101—1110 mogy dozna tak zna-

cznego powikszenia ^ Nasuwa si tedy myl, e poród nowych

grup, jakie podaje inwentarz z 1110, znachodzi si mog
(prócz insygniów) take inne przedmioty wartociowe,
które naleay do skarbca ksi cego, i które z tego

wanie powodu nie mogy by wymienione w inwentarzu

z 1101. Wprawdzie take poród nowych pozycyj inwentarza

1 Mon. Pol. I. 376. 377.

« Por. str. 26 n. 32.

' Por. str. 27 i tame przyp. 2.

12*
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z 1110 znajdziemy szereg takich, które niewtpliwie doty-

cz przedmiotów uytku cile kocielnego, których zatem

za skadnik skarbca ksicego nie bdzie mona uzna, jak

ampuki (urcei), kocioek srebrny (pelvis), skrzynki z reli-

kwiami (scriniola), rczniki (manutergia), stopy do krzyów

(pedes ad cruces), antependya (tabulae ant altaria). Ale obok

nich da si tu wyróni inny dzia nowo zapisanych przed-

miotów, których uytek wiecki jest równie moliwy, a cza-

sem nawet prawdopodobniejszy, ni kocielny, jako to: 3 tace

(tabulae), 1 zota, 2 srebrne, 2 jaja strusie (ova strucionis),

3 rogi w srebro oprawne (cornua), 7 kobierców (tapecia),

4 zasony (cortinae), 8 opon ciennych (dorsaha). Wyliczone

tu okazy kadej z tych grup dadz si, w jakichkolwiek sto-

sunkach ilociowych, rozdzieh snadno pomidzy oba skarbce,

katedralny i monarszy; a gdyby nawet przyj, e ta lub

owa grupa w caoci naleaa do waciwego skarbca katedral-

nego, to na odwrót znowu równem prawem przypuci bdzie

mona ca'kowit przynaleno tej czy innej grupy do skarbca

ksicego. Niepodobna ustaU tu dokadnych szczegóów;

wolno jednak podkreli na ogó moliwo rozdziau w okre-

lonem wanie znaczeniu. W takim za razie zmaleje zasób

nowych nabytków skarbca katedralnego w krótkim okresie

czasu 1101—1110 r., który tyle susznego budzi moe zdzi-

wienia, gdyby przyszo cay objtek inwentarza z 1110 zali-

czy do wasnoci katedry samej. Do tego doda jeszcze

trzeba, e poród wyliczonych tu przedmiotów spotykamy ca'e,

jakociowo takie same grupy, jakie póniej Janko z Czarnk.

wymienia jako czci skadowe skarbu królewskiego, jak: ko-

bierce, zasony, rogi (puhary) i t. p. Jak pod koniec ycia

Kazimierza W., tak i za Wodzisawa Hermana czy Krzywo-

ustego przedmioty tego rodzaju poj si dadz jako objtek

skarbca monarszego, zaczem te bdzie mona do nich odnie
odpowiednie pozycye inwentarza z 1110, w caoci czy w cz-

ci. Ich przynaleno do skarbca ksicego, aza-

razem fakt przechowywania ich w skarbcu kate-
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d r al nym, wystpi, w tem owietleniu, jako moliwe i praw-

dopodobne.

Na ogó trzeba tu zatem stwierdzi zjawisko, odpowia-

dajce w zupenoci stosunkom z czasów póniejszych, ja-

gielloskich, czy dalszych jeszcze, e grupa przedmio-

tów wartociowych, nalecych do skarbu wadcy, roz-

dzielona jest, co do sposobu przechowania, na

dwie czci: jedne z nich mieszcz siew skarbcu,

inne poza nim, przedewszystkiem w przybytku samego

wadcy. O rozdziale tym nie rozstrzyga zatem we-

wntrzna istota i charakter, wszystkim tym
przedmiotom wspólny, ich kosztowno, warto arty-

styczna, znaczenie pamitkowe czy religijne i t. p., bo wtedy

albo wszystkie one znalazyby si w skarbcu, albo te poza

nim; rozstrzygaj tu okolicznoci czysto przy-

padkowe, w nastpstwie których jedne okazy przechodz

do skarbca, inne za trzymaj si poza nim. Wany to mo-

ment nie tylko przy okreleniu sposobu pomieszczenia samego;

mieci si w nim zarazem wiadectwo zrónicowania co

do stosunków zarzdu. Z istoty rzeczy bowiem wynika,

e inaczej moe, a zapewne te musi uksztatowa si nad-

zór i zarzd tej ich czci, która zoona jest w skarbcu,

a inaczej znowu tej, która znajduje si gdzieindziej, w przy-

bytku samego wadcy.

Oto jedna waciwo, odróniajca grup przedmiotów

wartociowych od grupy insygniów. Jest wprawdzie pomidzy

obu tymi dziaami skarbca duo podobiestw: jedne i drugie,

to przedmioty, wyrobione z szlachetnych kruszców i drogich

kamieni, przedstawiajce warto artystyczn i pamitkow;

jedne i drugie w majtku wadcy przeznaczone do uycia

tylko, nie do zuycia na jego potrzeby wasne czy pastwo-

we. Ale ju w sprawie pomieszczenia i przechowania zazna-

cza si rónica co dopiero okrelona: insygnia nale w za-

sadzie do skarbca i tame winny by przechowywane; przed-

mioty wartociowe mog si w nim znale take, nie jest
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to wszelako rzecz konieczna. Nie trudno dostrzec, e fakt ten,

to zjawisko drugorzdne, nastpcze; musi ono opiera si na

jakich momentach gbszych, bardziej w istot rzeczy siga-

jcych. Te za domagaj si osobnego objanienia.

Wiadomoci, dochowane o grupie przedmiotów war-
tociowych, lubo tyle skpe w przedjagielloskiej dobie,

nie pozostawiaj przecie adnego wtpienia, e stosunki prawne,

jakim one podlegay, przesiknite byy na wskro — i wy-

cznie — elementami prawa prywatnego. Widoczna

to ju poniekd z rozpatrzonego poprzednio ustpu Galla o spo-

rach midzy Krzywoustym a Zbigniewem co do podziau skarbu

ojcowskiego, które, jak wskazahmy, odnosi si mog tylko

do przedmiotów wartociowych (zreszt take i do zapasów

pieninych) ^. Przedmioty te, tworzce dawniej jednoht ca-o majtkow w rku Wodzisawa Hermana, rozpadaj si

po jego zgonie na dwie wyodrbnione czci, z których kada
tytuem spadku przechodzi na wasno jednego z braci. Sto-

sunki ukadaj si tu w zupenoci tak samo, jak przy dzie-

dziczeniu jakiegokolwiek majtku prywatnego, take w nie-

ksicej rodzinie; nawet sam akt podziau, przeprowadzony

przez dziedziców po mierci ojca, odpowiada w caoci ów-

czesnej praktyce, w dziedzinie polskiego prawa prywatnego

stosowanej ^. W wypadku niniejszym zaznaczony tu moment

nie wystpuje zreszt jeszcze tak jaskrawo, ile e dziedzi-

czenie i rozdzia skarbu poczyy si tu z dziedziczeniem

samego pastwa przez obu braci. O wiele dobitniej okrela

ca t spraw wiadomo Janka o zapisach testamentowych

Kazimierza W. Przedmioty wartociowe zostay tu rozdzielone

pomidzy pozosta wdow i dwie córki z ostatniego mae-
stwa, ponadto niektóre okazy dostay si kilku katedrom bi-

skupim^. Przedewszystkiem tedy: wedug zupenie do-

» Por. str. 176. 177.

" Por. Dbkowski, Prawo pryw. pol. II. 48 n,

s Por. str. 174. 175.

I
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wolnego uznania spadkodawcy, z grupy potomków

opatrzone zostay zapisem tylko yjce podówczas córki, po-

minity za wnuk Kazimierza ze zmarej ju podówczas innej

córki (Elbiety), Kazimierz szczeciski, tak hojnie zreszt wy-

posaony przez dziada kilku dzielnicami polskiemi. Powtóre:

prócz waciwych dziedziczek (córek) uwzgldniona na równi

z niemi królowa-wdowa, do rzdu dziedziców waciwie nie-

naleca. A wreszcie: pewna cz objtych zapisem przed-

miotów wychodzi nawet poza rodzin królewsk, przekazana

kocioom. Prawo swobodnego zupenie rozrzdzania ruchomo-

ciami, takie samo, jakie ustalio prywatne prawo polskie

w odniesieniu do zwykych majtków prywatnych^ uznane tu

w peni. Na ogó, odnonie do caej grupy przed-

miotów wartociowych wystpuje bardzo wyrazicie

zasada cile osobistej, niczem niekrpowanej
wasnoci panujcego. Go za jeszcze z osobna pod-

kreli naley, to okoliczno, e przedmioty owe nie tylko

w caoci, ale chociaby w jakiej czci nie dostaj si wy-

znaczonemu po Kazimierzu nastpcy w rzdach, w tym wy-

padku Ludwikowi ; na losy ich nie wpywaj zatem
w niczem jakiekolwiek momenty pastwowego
znaczenia.

Inaczej uksztatoway si stosunki co do insygniów.

W zaoeniu — byy one waciwie take przedmiotem

osobistej wasnoci panujcego. Wypywao to z charakteru

pastwa wczeniejszej doby redniowiecznej, pojmowanego tak

u nas, jak i gdzieindziej, w znaczeniu prywatnego patrimo-

nium wadcy. Dostojestwo królewskie, przez niego uzyskane,

uchodzio równie za rodzaj przywileju, sucego przede-

wszystkiem jego osobie, a najczciej i dziedzicom; w lad za

czem take insygnia, zewntrzny tego dostojestwa wyraz,

pojte by mogy jako osobista panujcego wasno; tem

bardziej, e jego, czy jego przodków kosztem byy sprawiane,

* Por. Dbkowski, Prawo pryw. pol. II. 104 n.
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lub, o ile pochodziy od nadawcy królestwa, dostaway im

si tytuem darowizny. e z takiego pojmowania rzeczy móg
nawet urodzi si pogld, i wadcy przysuguje prawo swo-

bodnego rozrzdzania insygniami, jest rzecz jasn. S te
wypadki, które istnienie takiego pogldu w tym lub owym
wypadku stwierdzaj, jak tego dowodzi przytoczony ju po-

przednio przykad zoenia uzyskanej korony cesarskiej na

cel pobony ^.

Przecie jednak zaczy tu dziaa, i to rycho, inne

momenty, które wpyny na daleko idce przeksztacenie

istoty i znaczenia insygniów. Rzecz stoi w zwizku z wielkiem

zagadnieniem, którego szczegóowy rozbiór nie tutaj naley:

z procesem powolnego przetwarzania si charakteru pastwo-

woci ówczesnej. Obok pogldu, e pastwo jest prywatn

dziedzin wadcy, staje inny, e tworzy ono osobn organi-

zacy, w której skad wchodzi wprawdzie wadca, ale której

nie wypenia sob w caoci, i e ta organizacya suy ma
do urzeczywistnienia pewnych waciwych jej celów, zatem

celów pastwowych, których zakres nie pokrywa si w cao-

ci z zakresem interesów panujcego. eby poprzesta na tem

okreleniu ogólnem i nie zapisyw^a ju rónych waha i walk

midzy obu pogldami, stwierdzi mona, e równolegle do

tego zmieniaa si te rola i sama istota insygniów. Pozo-

stay one wprawdzie tem, czem byy w zaoeniu: oznak
królewskiego dostojestwa wadcy; e jednak przez t jego

królewsko take pastwo samo doznawao udostojnienia, e
ponadto królewsko, zapobiegajc nieraz podziaom, sprz-

gaa je w jedn cao, e przez to tworzya podstaw wspó-

ycia caego narodu we wspólnym organizmie, i dawaa r-
kojmi siy i potgi tego organizmu na zewntrz, przeto insy-

gnia nabray szczególnego znaczenia take w yciu pastwo-

wem: stay si symbolem, zewntrznem ucielenieniem kró-

lewskiego dostojestwa samego pastwa, zarazem jego jedno-

1 Por. str. 38.
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ci i niepodzielnoci, nieraz take jego praw do ziem na rzecz

ssiadów straconych. Nie mówi ju o tem, e w insygniach,

zdobnych nieraz w rehkwie lub za relikwie uwaanych, tkwi

take moment opieki i protekcyi potg nadziemskich, w owych

zwaszcza czasach tyle cenny talizman powodzenia i rozwoju

pastwowoci. W lad za tem wszystkiem musiao te upa
prawo nieograniczonej, zupenie swobodnej rozporzdzalnoci

insygniami, przysugujce w zaoeniu samemu wadcy: stay

si one przedmiotem szczególnej opieki i troskliwoci ze strony

tych czynników pastwowych, którym w jakikolwiek sposób

przysugiwa obok wadcy wpyw na sprawy publiczne. Mu-

siay te owe czynniki zyska prawo wpywania w pewnym
zakresie na ich losy.

Niepodobna, ze wzgldu na szczupo przekazanych dat,

ledzi rozwoju tej sprawy w Polsce z ca dokadnoci, ani

te objani wszystkich zwizanych z ni szczegóów. Gówne
wytyczne dadz si tu przecie ustaH, i to poczynajc od

czasów stosunkowo bardzo odlegych. Wysoce znamiennym

jest tu przedewszystkiem fakt uwizienia pierwszych insygniów

królewskich do Niemiec r. 1031 ^; przez czyn ten Bezprym,

w zamian za spodziewane poparcie przeciw Mieszkowi II,

szed tu, wiadomie i celowo, na rk ówczesnej polityce kró-

lów niemieckich wobec Polski, zmierzajcej do podporzdko-

wania jej sobie, a zarazem do niedopuszczenia, eby przez

jedno pastwow ukrzepia si i spotniaa. W charakte-

rze insygniów jest ju zatem widocznie w tym czasie zerod-

kowana idea pastwowoci i dostojestwa królewskiego Pol-

ski; przypominamy, e to zdarzenie, zaledwie o sze lat pó-

niejsze od pierwszej u nas koronacyi królewskiej. Pogld ten,

tak rycho tu ustalony, mimo dwukrotn póniej przerw kró-

lewskoci, nie tylko e nie zatraci si w czasach dzielnico-

wego rozdziau Polski, ale moe nawet, ze wzgldu na roz-

budzone i coraz bardziej potniejce denia do zjednoczenia

1 Por. str. 11.
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pastwa i odbudowy królewskoci, jeszcze si bardziej utrwa-

li. W braku bowiem rzeczywistego królestwa mona byo
przynajmniej w insygniach — w nich tylko jedynie — dopa-

trzy si symbolu, zewntrznego wyrazu tych idei, jakie pod-

ówczas nurtoway w spoeczestwie. To te nie zdziwi nas

zgoa, i znany ustp ywotu w Stanisawa ^ wyranie zaró-

wno ide jednoci pastwowej, jako te królewskiego dosto-

jestwa Polski jako zerodkowan, niejako ucielenion w in-

sygniach przedstawia. Uznamy te pewno zasadno domysu,

e w tym, czy w najbliszych czasach potem, o ile chodzio

o rozporzdzenie insygniami, potrzebnym by ju w zasadzie

udzia wiecu 2, jak mu on przysugiwa wtedy take w innych

waniejszych sprawach publicznych. e czynnik spoeczny

w istocie wpywa na losy insygniów, dowodzi zreszt cho-

ciaby przytoczona przy innej sposobnoci wiadomo Janka

z Czarnk. o przedstawionem Ludwikowi przez Wielkopolan

daniu przeniesienia ich do Gniezna, i o zaniechaniu przeze

danego w tym kierunku przyrzeczenia pod wpywem panów

maopolskich ^.

W czasie, na który przypadaj wspomniane co dopiero

negocyacye z Ludwikiem, znaczenie insygniów jako czynnika,

odgrywajcego donios rol w yciu pastwowem, wybitniej

si jeszcze, w porównaniu z stosunkami dawniejszymi, pod-

nioso. Pidziesit lat przedtem, od koronacyi okietka, usta-

ha si ostatecznie królewsko w Polsce. Insygnia przestay

by tem, czem byy w czasie dzielnicowego jej rozdziau: teo-

retycznym tylko wyrazem nieziszczonych jeszcze de do

zjednoczenia ziem polskich i odnowienia w nich królewskiego

dostojestwa; stay si teraz rzeczywistym ich wykadnikiem,

przedstawiajcym znaczenie aktualne. Tem cenniejszym sta-

way si klejnotem nie tylko dla króla samego, którego zdo-

1 Mon. Pol. IV. 393; por. tutaj str. 29. 30.

« Por. str. 62. 63.

s Mon. Pol. II. 644; por. te tutaj str. 87.
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biy, ale i dla pastwa, którego charakter na zewntrz wyra-

ay. Z t przemian, miejscowego znaczenia, poczya si

inna, ogólna. W cigu wieku Xni, a ostatecznie XrV^, ustala

si na Zachodzie ksztat pastwa stanowego, usuwajcy do
gruntownie róne elementy dawniejszego pastwa patrymo-

nialnego. Pojcie pastwa jako prywatnej dziedziny wadcy

coraz bardziej ustpuje na dalsze miejsce, wysuwa si za
naprzód znaczenie jego jako osobnej, wyszorzdnej w po-

równaniu z nim organizacyi. W tym samym stosunku ronie

te znaczenie insygniów jako symbolu owej organizacyi odr-

bnej. Do jakiej siy cay ten proces doszed w owych cza-

sach, dowodzi okoliczno, e w kilku ssiednich Polsce pa-
stwach, przedewszystkiem na Wgrzech, a wnet potem w Cze-

chach, okrelnik gównej przedstawicielki insygniów, korony,

staje si równoznacznikiem samego pojcia pastwa. Tutaj od

drugiej, a czciowo nawet pierwszej poowy Xin w. (w W-
grzech) i pocztków wzgl. poowy XrV w. (od 1329 i 1348

w Czechach) nazwa corona regni Hungarie czy Bohemie zna-

czy wprost: królestwo wzgl. pastwo wgierskie lub czeskie^.

Z zwykego symbolu przedzierga si korona wprost w uo-

sobienie pastwowoci; pastwo, jako organiczna cao, jest

w niej niejako zastpione na zewntrz. Korona staje si ró-

dem wszelkiego prawa i wadzy w pastwie, w niej wadza

ta znajduje zewntrzny dla siebie wyraz, organy pastwowe

wchodz w stosunek podporzdkowania do niej, a król i prze-

dniejsze stany, wic duchowiestwo, szlachta, miasta, ucho-

dz za » czonków korony «. W najbliszych czasach potem,

ju okoo poowy XIV stulecia, pewno pod wpywem tamtych

wzorów, zaczyna si u nas równie pojawia okrelenie: corona

1 Co do stosunków wgierskich por. Timon, Ungar. Rechtsgesch.

wyd. 2, 509, gdzie zarazem obszerny wywód o znaczeniu korony, jako

uosobienia wgierskiej pastwowoci. Co do Czech por. Kalousek,

Ces. stat. pravo 68 n. i Kap ras, Pov. es. d6j. prav. II. 115 n.



188 Skarbiec koronny i katedralny

Polonie lub corona regni Polonie, póniejsza w skróceniu »Ko-

rona«, jako nazwa pastwa i królestwa polskiego^

W wietle tych spostrzee wyjani si nam bliej

istota prawna insygniów w Polsce, cho na ogó
odnone dane, w ródach naszych dochowane, nie s do tyla

dokadne, eby mona okreli cile wszystkie subtelnoci

stosunku. Stwierdzilimy ju poprzednio, e w czasach
dawniejszych insygnia s w penem tego sowa znacze-

niu wasnoci panujcego 2. Ale jake rozumie ten

stosunek w ostatnich kilkudziesiciu latach przedjagielloskiej

doby, w zwizku z zaznaczonemi co dopiero zmianami co do

ich charakteru i znaczenia pohtycznego; czy i wtedy pier-

wotny tytu wasnoci monarchy, jako kontynuacya stosunku

dawniejszego, moe tu by nadal uznany? Zestawmy wska-

zówki, jakie si pod tym wzgldem nasuwaj.

Jeszcze w najbliszych potem, jagielloskich czasach,

z pewnych sposobów wyraania si róde przeziera pogld,

e król jest wacicielem insygniów; mamy tu wiade-

ctwo, które zasuguje na uwag szczególn, gdy pochodzi ze

strony, w której interesie leao wanie uszczuplenie czy za-

przeczenie praw królewskich pod tym wzgldem. W znanej

nam relacyi z 1417, wród sporu o miejsce koronacyi Elbiety

Pileckiej, panowie wielkopolscy, zwracajc si do króla, wy-

ranie powiadczaj: auch habet ir die Cronen alle vunffe

in Euwern TrozeP. Przydane do opisu tego zdarzenia wia-

domoci stwierdzaj ponadto, e co do insygniów nie da si

* Por. n. p. ustpy w dokumencie Kazimierza W. z 1356: iura,

que nobis, regno seu corone Polonie ... competunt, i dalej: no-

bis, regno et corone Polonie competituris, Griinhagen i Mark-
graf, Leh.-u. Bes.-Ukden I. 507 nr. 17. Podobnie kilkakrotne wyraenie

w przywileju koszyckim Ludwika z 1374: corona regni Polonie,
którego, wobec stwierdzonego, wczeniejszego sownictwa polskiego, nie

ma ju potrzeby tómaczy samym wpywem wgierskim, Kod. dypl.

Wielk. III. nr, 1709. Bliej o tej sprawie w osobnej pracy.

* Por. str. 183.

3 Raczyski, Cod. dipl. Lith. 386 nr. 6; por. str. 112.
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przeprowadzi adne zarzdzenie, któreby si sprzeciwiao

woli króla: to mimo danie Wielkopolan, eby je na koro-

nacy Elbiety przewie do Gniezna, pozostay one w Kra-

kowie, skoro król opar si temu zamysowi. Podobn fimkcy

ujemn, jak tu odegra moga wola królewska co do decy-

zyi o ich losach, powiadcza te opis znanych nam wypad-

ków wród i po koronacyi Ludwika 1370: król, wbrew -
daniu wielkopolskich panów, eby insygnia przewie do ka-

tedry gnienieskiej, i mimo dane nawet zrazu przyrzeczenie,

e uczyni to po koronacyi, rozstrzygn przecie ostatecznie,

e maj one pozosta w Krakowie ^. aden z czynników pa-
stwowych, stojcych po za królem, nie moe tedy samowolnie

rozporzdza si insygniami; w sprawach, które ich dotycz,

trzeba si zwraca do wadcy z prob czy daniem, i dopiero

w razie jego zgody zarzdzenie takie da si przeprowadzi.

Ale na odwrót ci te na królu daleko idce ograni-

czenia co do prawa rozporzdzania si insygniami. Jest naj-

pierw rzecz znamienn, e nie dochowaa si adna wiado-

mo, eby panujcy, na wypadek mierci, rozporzdzi do-

wolnie w jakikolwiek sposób insygniami. Nie wtpi, e to

nie przypadek tylko: insygnia te, z mocy urobionego prawa,

przeznaczone s z góry dla jego nastpcy w godnoci kró-

lewskiej. Dla tego nie mog by przekazane komu innemu,

choby z blizkiej nawet rodziny królewskiej; nie mog te by
rozdzielone na kilka czci, jako zapis na rzecz kilku czonków

teje rodziny; samo za przekazanie ich nastpcy w rzdach

jest tu rzecz zbdn, skoro ono rozumiao si samo przez si

i stao si ju obowizujcem prawem. Porednio tylko wadca
poprzedni wpyn móg na los insygniów na wypadek mierci:

przez dowolne wyznaczenie samego nastpcy 2, o ile pod tym

wzgldem w ramach obowizujcego podówczas prawa dziedzi-

» Mon. Pol. II. 6M; por. te tutaj str. 87. 94
2 Por. Balzer, O nast. tronu w Pol., Rozpr. Akad. Umiej., Wydz.

hist. S. II, XI. 306 n.
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czenia przysugiway mu pewne prerogatywy. Otrzyma Lu-

dwik wgierski, po Kazimierzu W., insygnia polskie, dla tego,

e Kazimierz wyznaczy go nastpc; ale gdyby zmary król

by nastpstwo przeniós na kogo innego, n. p. którego z bo-

cznych Piastów, insygnia byyby si dostay temu ostatniemu,

nie Ludwikowi. W kadym jednak razie, wyznaczywszy Lu-

dwika nastpc, nie móg ju Kazimierz przekaza insygniów

któremukolwiek z innych krewnych.

Podobne cienienie króla co do prawa rozrzdzania

insygniami przyj trzeba take odnonie do aktów midzy
yjcymi: nie móg ich n. p.. król rozdawa za ycia osobom

trzecim, znowu chociaby z najbliszej swojej rodziny, gdy
przez to naraziby na szwank prawo swego nastpcy do ich

uzyskania. Nie chcemy omawia innych moliwoci, które,

dla braku wyranych wskazówek ródowych, znowu tylko

sposobem wyrozumowanych domysów dayby si rozwiza:

n. p. czy król, bez istotnej koniecznoci (n. p. z powodu uprze-

dniej zatraty) móg insygnia dawniejsze zastpi dowolnie in-

nemi, nowemi. Postpimy zapewne najzasadniej, jeeh przyj-

miemy, e we wszystkich tych i tym podobnych wypadkach,

zarzdzenia, zmieniajce w czemkolwiek los i przeznaczenie

insygniów, nie mogy zalee od wycznego uznania wadcy,

i mogy by dokonane tylko za wspóudziaem innych czyn-

ników, wywierajcych w tym czasie wpyw na tok spraw

pastwowych. Samowolny zabór i uwizienie insygniów przez

Przemysa II czy Wacawa II s oczywicie tylko aktami

podstpu lub gwatu, które o istocie rzeczywistego stosunku

prawnego przesdza nie mog. S one zreszt nieco wcze-

niejsze od kocowych dziesitek lat przedjagielloskiego okresu,

które nas tu obecnie z osobna zajmuj, cho niewtphwie

take ju i wtedy w charakterze insygniów tkwio duo elemen-

tów prawa pubhcznego, na jakie i teraz zwróci trzeba uwag.

W myl tych zestawie konstrukcya prawna tytuów

wasnoci odnonie do insygniów, da si, pod koniec przed-

jagielloskiej doby, pomyle w dwojakim ksztacie. Mona
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najpierw przyj, e wasno ich, jak dawniej, pozo-

staa wprawdzie przy królu, ale jego prawo roz-

porzdzania insygniami podlego wanym ogra-

niczeniom; sigaj one tak daleko, jak daleko
siga interes pastwa, aeby zachowa waci-
we ich przeznaczenie jako symbolu i wykadnika
osobowoci pastwowej. W tej ich funkcyi, cienia-

jcej do tyla prawa monarchy, ujawnia si te dobitnie i c h

znaczenie jako czynnika ycia pastwowego. Ale

pojty w ten sposób stosunek zblia si ju znacznie do innej

konstrukcyi, której wytwarzajce si zawizki bdzie mona
zapewne odnie ju do tych czasów, i która w dalszym rze-

czy rozwoju coraz wiksze toruje sobie uznanie: e wa-
sno insygniów przysuguje pastwu samemu,
e s to na ogó klejnoty pastwowe, czyli, jak je pó-

niej zwykle nazywano, koronne. W takiem owietleniu

objani si znowu, dla czego prawo rozporzdzania
nimi skupia si cznie w rku tych wszystkich
czynników, do których w czasie tym naleao
kierownictwo sprawami pastwa: zarówno króla, jak

i panów polskich, i to tak, e aden z nich z osobna nie

móg o tych rzeczach rozstrzyga bez zgody i przyzwolenia

drugiego. Takie pojcie stosunku odpowie te poczynajcej si

u nas ujawnia, conajpóniej ju okoo poowy XIV w., zmia-

nie samego pojcia »korony «, która nie tylko pozostaa sym-

bolem, ale przedzierzgna si zarazem w uosobienie samej

pastwowoci polskiej^. Nie popenimy zapewne bdu, przyj-

mujc, e w rozumieniu ludzi ówczesnych nie skrystalizowaa

si jeszcze cile dokadna konstrukcya tego stosunku pra-

wnego; na pewno przecie jasn ju wtedy byo dla wszystkich

rzecz, do jakiego stopnia istota i charakter insygniów prze-

pojone s elementami prawno-pubUcznymi. Owe za elementy

znowu wyróniaj zasadniczo grup insygniów od drugiego

1 Por. str. 188.
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skadnika skarbca, zwykych przedmiotów wartocio-
wych, co do których peny tytu wasnoci monar-
szej utrzyma si bez zmiany, i którymi wadca
rozrzdza móg wedug upodobania, bez jakichkol-

wiek ogranicze z innej strony ^

Do tych uwag, nawizujc zreszt do zjawiska, przygo-

dnie zaznaczonego ju poprzednio^, dodamy jeszczo spostrze-

enie inne. Na szczup ogóem ilo wzmianek, jakie w ró-

dach przedjagielloskich dochoway si o skarbcu koronnym,

jest stosunkowo bardzo wiele takich, które mówi wyranie

o miejscu przechowania insygniów; dotycz za one bd to

caego ich zasobu, bd poszczególnych okazów, i pochodz

z rónych czasów na przestrzeni od pocztków Xn do drugiej

poowy XIV w. Omówilimy je wszystkie poprzednio 2; wszyst-

kie za stwierdzaj wyranie, e insygnia przechowywane

byy w skarbcu koronnym, lub dokadniej: w skarbcu kate-

dry krakowskiej, w której mieci si skarbiec koronny. Nie

ma ani jednej wiadomoci, z której wypywaoby, e insygnia,

jeeli ju nie wszystkie, to przynajmniej niektóre, i, jeeU nie

na stae, to przynajmniej na jaki przecig czasu, chociaby

chwilowo, tymczasowo, znale si mogy w prywatnem prze-

chowaniu samego wadcy, w jego przybytku. Trudno nie wy-

snu std wniosku, e jest to przejaw pewnej, stale ju prze-

strzeganej zasady, mniejsza o to, czy stosowanej faktycznie,

czy przetworzonej w rodzaj normy prawnej: e wszystkie

na ogó insygnia nie gdzieindziej, jak tylko

w skarbcu zoone i przechowywane by winny.

Z tego punktu widzenia uznamy je za istotny skadnik
skarbca, w przeciwstawieniu do innych przedmiotów war-

tociowych, które nim nie s, w miar bowiem uoenia si

* Na t rónic co do prawa dyspozycyi, zachodzc midzy in-

sygniami a innymi przedmiotami wartociowymi, zwróci ju trafnie

uwag w przygodnem spostrzeeniu K o p e r a, T. z. kor. Boi. Chr. 28.

» Por str. 181. 182.

» Por. w teje czci I rozdz. I— III.
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okolicznoci przypadkowych mog si znale bd tutaj,

bd gdzieindziej. Insygnia s tedy waciwym za-

wizkiem skarbca, gównym jego pniem i jdrem,
okoo którego gromadz si inne pr zedmioty, jako

przypadkowe, czsto zmienne skadniki.
Nasuwa si domys, e zjawisko to nie jest przypadkowe

tylko, e stoi ono w zwizku z elementami prawno-pastwo-

wej treci, jakie w charakterze insygniów tak rycho si uja-

wniy. Jeeh nie od pocztku, to przynajmniej z biegiem czasu

znale tu moga wyraz myl, e insygnia dla tego mieci
si winny w skarbcu, nie w prywatnym przybytku wadcy,

eby uchyU sposobno samowolnego przeze rozporzdzania

niemi. W zwizku z tem daoby si objani inne jeszcze

zjawisko, t. j. sam fakt miejscowego poczenia skarbca ko-

ronnego z katedralnym. Moe zrazu poczenie to doszo do

skutku pod dziaaniem pobudek czysto praktycznego znacze-

nia, na które zwrócilimy uwag ju poprzednio, a mianowi-

cie ze wzgldu na to, e skarbiec katedralny przedstawia

najlepsze rkojmie bezpiecznego przechowania insygniów ^ Moe
take nie bez wpywu bya tu okoliczno, e w insygniach

polskich, podobnie jak czsto i gdzieindziej, tkwiy te pewne

elementy religijnego znaczenia 2; wszak by poród nich gwod
z krzya Chrystusowego i wócznia, uwaana za autentyczn wó-
czni w. Maurycego. Ale obok tego mogy tu doj do znaczenia

inne jeszcze momenty polityczne. Cokolwiek przyjdzie nam je-

szcze powiedzie o zarzdzie skarbca koronnego przez dostojni-

ków monarszych ^, tyle pewna, e przez poczenie ze skarbcem

katedralnym wchodzi on w pewnym stopniu w zakres od-

dziaywania katedry samej, wic: jej naczelnika, biskupa,

i skupionej okoo niego kapituy. Pewien, chociaby nieokre-

lony cile co do formy i treci, w jakikolwiek sposób fa-

* Por. str. 40. 47.

> Por. str. 185.

' Por. cz III rozdz. II.

Balzer. 0-, Skarbiec i archiwom koronne. ]^3
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ktycznie uwydatniajcy si wpyw tych czynników ducho-

wnych, chociaby w ksztacie wpywu zapobiegawczego przeciw

mohwym naduyciom co do insygniów, stawa si przez to

moHwym. Nie zapominajmy za, e duchowiestwo, to prze-

dni, a obok rycerstwa jedyny w tych czasach czynnik spo-

eczny, opatrzony wpywem na bieg i zaatwianie spraw

pastwowych. Rodzaj nadzoru nad skarbcem ze strony tego

czynnika spoecznego, sprawowanego w interesie pubhcznym,

da si moe wyczu w takiem uksztatowaniu si stosunku.

A w lad za tern, zarówno na tej podstawie, jako te w zwiz-

ku z innemi omówionemi poprzednio zjawiskami, da si te
osnu spostrzeenie o charakterze skarbca koron-

nego jako instytucyi, na której wewntrzn tre
wpywaj ju w szerokiej mierze elementy pra-

wno-pastwowe.
Poszlibymy z pewnoci za daleko, gdybymy go uznali

od pocztku za instytucy wycznie pastwow, gdybymy
mu zaprzeczyh charakteru instytucyi monarszej. Owszem, na

dugiej przestrzeni przedjagielloskiej doby musimy tu uzna
to drugie jego znami, i to, im dalej wstecz, z tern wikszym
podkreh je naciskiem. Powstawa skarbiec jako urzdzenie,

majce suy przedewszystkiem potrzebom panujcego, ma-

jce przechowywa insygnia, które w zaoeniu byy jego

wasnoci prywatn. I nie straci, ani te straci nie móg
tego charakteru take przez dugi czas potem, skoro w za-

sadzie utrzymay si nadal tytuy prywatno-prawnej jego

wasnoci co do insygniów, i skoro obok nich gromadziy si

w nim inne jeszcze przedmioty wartociowe, równie prywa-

tna jego, i to niczem nieograniczona wasno. To te nie

dziw, e jeszcze w póniejszych latach swych rzdów, w przy-

wileju z roku 1356/68, Kazimierz W., mówic o skarbcu,

uy móg okrelenia: thesaurus nos ter ^ Tylko e jak w po-

1 Helcel, Pomn. I. 209. Bliej o tej wzmiance w czci II rozdz.

II i czci III rozdz. I.
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jcie insygniów przenikny ju rycho róne elementy pra-

wno-pastwowego znaczenia, tak te i w charakterze skarbca,

którego byy skadnikiem gównym, musiay one w odpowie-

dniej mierze znale wyraz dla siebie. Nie tracc bynaj-

mniej cech instytucyi monarszej, przybiera
w ten sposób skarbiec zarazem znaczenie insty-

tucyi o charakterze pastwowym, dwoisto, nale-

ca do zjawisk codziennych w urzdzeniu stosunków re-

dniowiecznych. Z biegiem czasu, w miar rosncego ze sta-

nowiska interesów publicznych znaczenia insygniów, prawno-

pastwowy skadnik pojciowy skarbca coraz bardziej przy-

biera musia na sile i znaczeniu. A wreszcie w ostatnich

kilkudziesiciu latach przedjagielloskiej doby, kiedy w samem
pojciu insygniów momenty prawno-pastwowe wysuny si

na czoo ^, musiao te odpowiednio przetworzy si znacze-

nie skarc samego: mona go w tym czasie uzna za
instytucy, wykazujc ju powane znamiona
instytucyi pastwowej.

Wszystko, co tu wywiedlimy co do insygniów, to —
dla uniknicia nieporozumie — zacieni trzeba do grupy

insygniów gównych, zatem tych, które naleay istotnie do

aktu koronacyi wadcy, i których on uywa kiedyindziej, gdy

mu przyszo wystpi w penym aparacie królewskim. Bo

tylko one symbolizoway caoksztat wadzy pastwowej, a po-

rednio take i sam osobowo pastwa; i dla tego tylko do

nich odnie si dadz wszystkie te konsekwencye ustrojowe

i prawne, o których, w zwizku z tem ich znaczeniem, wyej
bya mowa. Inaczej miaa si rzecz co do insygniów po-

mocniczych. O ile nawet suyy one do uytku samego

wadcy, speniay tu rol podrzdn, zastpcz; symbol pa-
stwowoci, niedajcy si przenosi dowolnie z jednego okazu

na drugi, nie w nich tkwi, jeno w tamtych, gównych insy-

gniach. Tem mniej mogy si równa z niemi insygnia królo-

1 Por. str. 186 n.

13*
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wych-maonek, które nie uzmysawiay adnej na ogó rze-

czywistej, istotnej wadzy pastwowej. Dla tego stosunki pra-

wne co do insygniów pomocniczych mogy i musiay uoy
si odmiennie. Zwrócilimy ju poprzednio uwag na to, i
w przedjagielloskiej jeszcze dobie, jak zreszt czsto i póniej,

sprawiane byy nowe korony (przynajmniej jedna) dla ma-
onek królewskich, mimo e istniay korony dawniejsze^: rzecz

w zasadzie niedopuszczalna co do insygniów gównych. Po-

dobnie wskazaUmy na moliwo, e take i sami królowie,

okietek, czy Kazimierz W., sprawi mogli now koron po-

mocnicz, mimo e przypuszczalnie istniaa dawniejsza, z cza-

sów Szczodrego^. Cho nie ma wyranych o tem wiadomoci,

monaby take ju i w tych czasach uzna za rzecz moliw,
co w XV wieka da si wykaza ródowo, e korona królo-

wej przesza ze skarbca w prywatne jej przechowanie na

przecig caego ycia 3, co znowu, w wietle wywodów po-

przednich, odnonie do insygniów gównych nie da si przy-

j. Nie daoby si te dostatecznie uzasadni twierdzenie,

konieczne w odniesieniu do insygniów waciwych, jakoby

wadca nie móg swobodnie rozporzdza insygniami pomo-

cniczemi, wic n. p. stopi korony pomocniczej, a uzyskan

std warto obróci na jakiekolwiek cele. Na ogó — istniej

daleko idce rónice co do konstrukcyi stosunku prawnego

midzy obu temi grupami insygniów. Przeznaczeniem,
jako ozdoba i zewntrzny wyraz królewskiego dostojestwa

wadcy czyjego maonki, zbliaj si insygnia po-

mocnicze do gównych; ale w ramach ogarniaj-
cego je stosunku prawnego przymykaj bardziej

ku grupie przedmiotów wartociowych. I tak

w ogólnym objtku koronnego skarbca tworz rodzaj po-

mostu midzy obu tymi jego dziaami.

» Por. str. 85. 86.

2 Por. str. 85. 111 przyp. 1.

» Por. str. 114.
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Zasoby pienine i kwestya t. z. skarbu w dobie przed-

jagieiloskiej.

Dla wyczerpania rzeczy rozpatrzy jeszcze musimy spraw
zasobów pieninych wadcy, oraz ich stosunek do

innych dziaów majtku monarszego, przechowanego w skarbcu;

a w zwizku z tem take ich stosunek do skarbca samego.

Okreleniem zasobów pieninych obejmujemy tu zarówno

monet waciw, wybit, jako te niezmincowane czci
(bryy, krusz, sztaby, okrawy i t. p.) szlachetnego kruszcu,

które, w starszej zwaszcza dobie niniejszego okresu, podda-

wane zwaeniu, suyy jako rodek wymiany, na równi z pie-

nidzem i. Do omówionych poprzednio skadników skarbca

zbliaj si owe zasoby drogocennoci materyaa, z którego

je wyrobiono. Ale na tem koczy si podobiestwo. Ju co

do samych znamion wewntrznych brak dalszej zgodnoci:

nie tkwi w nich ani jaka idea symboliczna, nie s te wy-

robami o wartoci indywidualnie artystycznej, pamitkowej

i t. p. Waniejsz i bardziej zasadnicz jest inna rónica, go-

spodarczo-skarbowa: nie s one przeznaczone do uy-
wania, a w lad za tem do trwaego przechowa-
nia, jeno, przez wydanie, do zuycia na cele i po-

trzeby wadcy czy te pastwa.

* Por. ostatnio o tej sprawie: Gumowski, O grzywnie i mone-

cie Piastowskiej, Rozpr. Akad., Wydz. hist.-filoz. S. II, XXVI. 281 n.
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Ju sam ten wzgld przemawia za tern, eby przy roz-

patrywaniu organizacyi skarbu monarszego rozway z oso-

bna stosunki, dotyczce zasobów pieninych, w odrónieniu

od tych, którym ulegay oba omówione poprzednio skadniki

skarbca koronnego; nie mona bowiem przesdza z góry,

czy w istocie byy jednakowe. Trafnie uj t spraw Ku-

trzeba, omawiajc w kilku dawniejszych pracach niektóre za-

gadnienia gospodarczo-administracyjne redniowiecznej Polski:

spraw zasobów pieninych oddziela on tu od innych, wy-

mienionych co dopiero kwestyj pokrewnych. Jednake szereg

spostrzee, i to zasadniczych, jakie przytem wypowiedzia,

wymaga, wedug naszego rozumienia rzeczy, odpowiedniej ko-

rektury; musimy tedy pogld jego podda tu bliszemu roz-

biorowi.

Ogó zasobów pieninych w okrelonera powyej zna-

czeniu nazywa Kutrzeba skarbem. I to tak, e pojcie to

wycznie do nich zacienia: wszystkie inne przedmioty

czy wartoci w majtku wadcy nie s w tem jego rozu-

mieniu skarbem. Nie nale do jego dobra nieruchome, ani

te dochody w naturahach, jakie one przynosz; nie s nim

nawet inne przedmioty drogocenne, jakie przechowywano

w skarbcu, wic insygnia, czy jakiekolwiek kosztownoci; te,

zdaniem jego, tworz pojcie skarbca, które przeciwstawi

naley skarbowi. Tylko pienidze, przeznaczone na zaspoko-

jenie potrzeb panujcego czy pastwa, dadz si zatem okre-

h mianem skarbu ^ W wietle tego pogldu dopiero » skar-

biec « i » skarb « razem wzite okrelaj cao przedmiotów

drogocennych (z Ituszcu szlachetnego, klejnotów i t. p.), znaj-

dujcych si w majtku wadcy; a i w tem poczeniu nie

pokrywaj si jeszcze z pojciem majtku monarszego na

ogó, usuwajc z rachuby wszystkie jego wartoci nierucho-

me, jako te te ruchome dochody, które nie wyraaiy si

w pienidzu.

1 Kutrzeba, Urzdy koron, i nadw. 74 n.

I
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Nie sdzimy, eby te dystynkcye day si utrzyma,

i to niezalenie od tego, czy je ocenimy ze stanowiska ogól-

nej praktyki naszego jzyka, czy te, o co tu zapewne chodzio

autorowi, z punktu widzenia urzdze naszych administracyjno-

skarbowych. > Skarb « oznacza pierwotnie wszystek majtek

ruchomy jakiejkolwiek jednostki, niezalenie od tego, z jakich

on skada si przedmiotów i; z biegiem czasu pojcie to roz-

szerza si take na przedmioty nieruchome, tak e nazw
skarbu okrelony by moe na ogó majtek cay, zarówno

w ruchomociach, jak i nieruchomociach. Zaczem zahczy

do mona take i dobra ziemskie i jakiekolwiek przedmioty

w naturze; w tem rozumieniu uywano te owego wyrazu

take w naszem sownictwie skarbowem. Peno tu, w pó-

iniejszych jeszcze czasach, wyraie tego rodzaju, i pewne

dobra stanowi skadnik skarbu królewskiego lub Rzpltej ^.

wobec czego nie zdziwi nas, e wszelakie dochody, z dóbr

tych pynce, zatem take w naturze, zahczano do pojcia

skarbu I Utrzymuje si zreszt pozatem take i pierwotne

pojcie skarbu, zacienione wycznie tylko do rzeczy rucho-

mych, i to takich, które s drogocenne, wic pospohcie z szla-

* Mik osich, Lexic. palaeoslov. 843: bewegliches Gut. Por.

Staroniem.: scerf, scherpa, scirpa i t. d.

* Por. n. p. zwrot w konst. z 1607 : ^odbieranie starostw i dzier-

aw wszelakich ... i insze sprawy skarbowi nalece«, Vol. leg. II.

1609. Albo zwrot: »król wzi na skarb dobra jego«, Linde, Sów.

V. 276. Jeli tu nawet >skarb« poj jako instytucy (aerarium, fiscus),

to zawsze trzeba bdzie pamita, e takie jej okrelenie mogo si wy-

robi tylko na tej zasadzie, i przedtem ju pojcie »skarbu< w znacze-

niu zasobów materyalnych obejmowao take dobra nieruchome. Doda-

jemy jeszcze ogólnie, i zestawione tu i w kilku dalszych przypiskach

cytaty, s tylko przygodnie zebranymi przykadami
;
przy dokadniejszych

poszukiwaniach daby si zebra niewtpliwie materya nie tylko bo-

gatszy, ale pewno nawet dokadniej i wymowniej odnone pojcia cha-

rakteryzujcy.

' Por. czste wzmianki, n. p. w konst. z 1607, o wszystkich do-

chodach lub prowentach z dóbr' królewskich, do skarbu nalecych,

Vol. leg. II. 1069 i in.
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chtnych kruszców, drogich kamieni i t. p. wyrobione^. Je-

dnake i to pojcie ma obszerniejszy zakres, anieU mu je

przypisuje Kutrzeba, obejmuje bowiem nie tylko zasoby pie-

nine, ale i jakiekolwiek inne rzeczy wartociowe*, na ogó
wszystko to, co autor rozdzieli midzy oba przeciwstawione

sobie pojcia » skarbu « i » skarbca «. Dalszego zacienienia, do

samych tylko zasobów pieninych, ogólna nasza praktyka

jzykowa, ani szczególna, w zarzdzie skarbowym stosowana,

nie wykazuje. S oczywicie pienidze skarbem, ale nie w prze-

ciwstawieniu do skarbca, owszem, wszystko to, co si mieci

w skarbcu, podpada równie pod okrelenie skarbu 2.

Dodamy, e z innych jeszcze wzgldów przeciwstawienie

skarbu i skarbca nie da si utrzyma. Skarb, w jakiemkol-

wiek go pojmiemy znaczeniu, cilejszem czy obszerniejszem,

to pewien zasób przedmiotów majtkowych; a za skarbiec,

to: materyalnie, miejsce przechowania pewnych rzeczy war-

tociowych*, organizacyjnie za: instytucya, której funkcya

przechowania i zarzd rzeczy przechowanych zosta zlecony.

W zasadzie wic, skarbiec i skarb, to pojcia niewspómierne,

heterogeniczne, których ze sob zestawia nie mona ^. Tylko

porednio, przez rozszerzenie pojciowe, czyh w znaczeniu

1 Por. wkonst. z 1587: »skarby litewskie zwie «, i tame: »skarby

in genere wszystkie po Zygmuncie Augucie i Stefanie pozostae*, Vol.

leg. II. 1062. »Rzecz droga, kosztowna, kosztowno, klejnot«, Linde,

Sów. V. 276.

* Por. przyp. poprz.

' cile cywilistyczne pojcie skarbu, t. j. rzeczy odszukanych w ukry-

ciu, w którem znajduj si od tak dawna, i o wacicielu nie ma ju
wiadomoci, utworzone dla celów teoryi prawa prywatnego i oparte na

kryteryach zgoa odmiennych, nie wchodzi tu w rachub; w niczem

zreszt nie potwierdza dystynkcyj autora.

* »Skarbiec, miejsce chowania skarbów«, »w którym si chowaj
ozdoby królewskie i niektóre Rzpltej klejnoty*, Linde, Sów. V. 277.

5 Przykad przeciwstawienia obu poj jako rónorodnych, w zwro-

cie: »nieprzyjacie! zabierze skarby po skarbcach chowane*, Ibid.

V, 277, gdzie jeszcze szereg dalszych tego rodzaju przykadów.
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przenonem, mona je bdzie uzna za rzeczy równorodne,

a w lad za tern zestawi ze sob: a mianowicie, jeeli same

przedmioty, przc.jhowane w skarbcu, nazwiemy skarbcem ^

Ale i wtedy zestawienie to nie doprowadzi do jasnej, cisej

konstrukcyi pojciowej, o któr zapewne chodzio autorowi.

Nie bdziemy n. p. wiedzieli w tym wypadku, co pocz
z temi kosztownociami monarchy, które przechowane byy
w jego prywatnym przybytku 2. Nie zaliczymy ich z autorem

do » skarbu «, skoro to nie byy pienidze, przeznaczone na

opdzenie jego wydatków; ale nie bdziemy ich mogli take

zaliczy do skarbca, skoro nie byy tam zoone. A przecie

koniecznie, nawet ze stanowiska autora, naleaoby je zali-

czy do jednej czy drugiej grupy, trudno bowiem tworzy dla

nich jeszcze jak trzeci, wspórzdn grup pojciow, rod-

kujc midzy skarbcem a skarbem. Na odwrót zaznaczy

znowu trzeba, jak w^ykaemy niej z osobna 2, e zasoby

pienine mogy by take zoone w skarbcu. Ze wzgldu

na ich charakter i przeznaczenie naleaoby je, w myl teoryi

autora, liczy do skarbu; ze wzgldu na miejsce przechowa-

nia: do skarbca w znaczeniu przenonem. Byyby one w tym

wypadku skadow czci skarbu a równoczenie i skarbca:

dwa zakresy pojciowe^ w pogldzie autora odrónione od

siebie i nawzajem wykluczajce si, pokrywayby si tu prze-

cie przynajmniej czciowo.

Kiedy wic mowa o zasobach pieninych wadcy

czy pastwa, to mona wprawdzie zaliczy je do

skarbu, skoro one stanowi jego cz skadow,
ale niemonazacienia do nichwycznie okre-

lenia »skarb«, skoro pojcie to wypeniaj inne
jeszcze skadniki.

^ »Skarbiec, rzeczy drogie, które w skarbnicy chowaj*. Linde,

Slow. V. 276.

» Por. str. 177. 178.

» Por. str. 213.
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Do tych zastrzee w dziedzinie sownictwa i rozgrani-

cze pojciowych, doda trzeba jeszcze jedno, pierwszorzdnie

wane pod wzgldem gospodarczo-dziejowym. Odnosi si ono

do pogldu Kutrzeby, jakoby » skarbu « — w jego rozu-

mieniu — zatem jakichkolwiek znaczniejszych
zasobów pieninych w majtku wadcy, prze-

znaczonych do pokrycia potrzeb pastwowych,
nie byo w Polsce mniej wicej a do koca Xin,

czy nawet do pocztków XIV stulecia.

Pogld ten wynik z koncepcyi, jak sobie autor utwo-

rzy co do caoci stosunków gospodarczych, oraz czcego
si nimi systemu skarbowego pierwotnej Polski. Zdaniem jego

gospodarka spoeczna tych czasów jest » czysto naturahia«,

i wpywa te odpowiednio na gospodark skarbow pastwa.

Gówn, prawie e jedyn jej podstaw, prócz usug ludnoci

wieniaczej, s daniny w naturaUach, cigane i gromadzone

w grodach przez kasztelanów; majtek za ksicy, zoony
gównie z dóbr, » zorganizowany jest w kasztelaniach i opo-

lach «. Zebrane w grodach zapasy naturaliów nie s przed-

miotem pozbycia; su one przedewszystldem na wyywienie

rycerstwa grodowego, o ile za okae si przewyka, podej-

muje sam ksi podróe po kraju, z miejsca na miejsce, eby
je spoy wraz z swoim orszakiem, albo wysya skupione

przy swoim boku rycerstwo, aeby si nimi ywio. Waciwy
skadnik majtku ksicia w tych czasach, to zatem, prócz

dóbr, wiadczenia w naturze, gromadzone w grodach. Pieni-

nych dochodów ksi z dóbr swoich nie ma. Nie ma ich

zreszt prawie take z innych róde. Pobiera jedynie troch

opat z ce lub dochody z up, a i ca jeszcze w poowie

XIII w. uiszcza si w kruszach soli, ledziach, lub suknie;

» drobna « danina pienina » obraz « zjawia si tylko gdzie-

niegdzie. Nie ma te ksi wydatków pieninych; mono
podróowania zapewniaj mu podwody i stacye, twierdze bu-

duje mu ludno niewolna, na wypraw wojenn spiesz ry-

cerze, którzy adnych nie mog za to da wiadcze. W go-
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spodarce pastwowej tedy »nie ma prawie pienidza«, »a wo-

bec tego nie ma skarbu «. »Bo skarb powstaje dopiero wtedy,

kiedy pienidz staje si potrzebny jako rodek zapaty usug

wiadczonych pastwu, i kiedy w pienidzu wyraa si za-

czynaj dochody pastwa*. A dopiero z kolonizacy na pra-

wie niemiecldem, z powstaniem miast, w których rozwin
si handel, z oparciem gospodarki rolnej na systemie czyn-

szów pieninych, pierwotne gospodarstwo naturalne przemie-

nia si w pienine, a w zwizku z tern gromadz si w ma-

jtku wadcy znaczniejsze zapasy pienine, powstaje skarb

ksicy w ustalonem przez autora znaczeniu. Zmiana ta do-

konuje si ostatecznie na przeomie w. Xin i XIV ^.

Znowu cay ten pogld wymaga zastrzee najdalej

sigajcych. Co autor jako to i uzasadnienie tych twierdze

przytoczy, to wierne tylko, a raczej przesadne odzwiercie-

dlenie teoryj, jakiemi si przez pewien czas karmiono w nauce

zachodniej, i jakie dzi podlec musz wanym sprostowaniom.

Ich punktem wyjcia zapatrywanie, i kady organizm spo-

eczno-pastwowy na rónych stopniach rozwoju kulturalnego

przechodzi przez róne stadya gospodarczego ustroju: e ustro-

jem, odpowiadajcym czasom najdawniejszym, jest gospodar-

stwo naturalne, e póniej z kolei wytwarza si system go-

spodarki pieninej, aeby z czasem przemieni si znowu
w gospodarstwo kredytowe i t. p. W ogólnem zaoeniu po-

gld ten jest niewtphwie trafny, i da si zastosowa take

do Polski, która w pierwszych wiekach historycznego rozwoju

wykazuje istotnie wyrane znamiona systemu gospodarki na-

turalnej. e jednak zrodzi si on przedewszystkiem z docie-

ka teoretyków, którzy cisej anahzy historycznej nie prze-

prowadzah, i którym nie chodzio o ujcie zoonej nieraz ca-

oci indywidualnych zjawisk dziejowych, jeno o stworzenie

generalnej formuki, ogólnego szablonu, w które dayby si

1 Por. Kutrzeba, Starostowie, Rozpr. Akad. Umiej., Wydz. hist.

S. U, XX. 310—313; Tene, Urzdy koron, i nadw. 74—79.



204 Skarbiec koronny i katedralny

wcisn stosunki caej ludzkoci, przeto wynika std pewna
jednostronno, a zarazem przesada w charakterystyce rze-

czywistego stanu rzeczy, daleka od tego, eby w zastosowa-

niu do rzeczywistej ewolucyi przedstawi go z naleyt wier-

noci historyczn. Znaleli si zreszt dodatkowo historycy

zawodowi, wpywom owej teoryi zbyt poddani, mniemajcy,

i da si ona podeprze wynikami szczegóowych bada nad

gospodark spoeczn tych czy owych pastw i narodów;

do przypomnie jednego z najzasueszych, Inam-Ster-

negga, który wielki zasób gruntownej swojej wiedzy i ca
niewtpliwie wybitn zdolno badacza naukowego zerodko-

wa okoo przeprowadzenia dowodu, e okres merowisko-

karoliski monarchii frankoskiej, to okres gospodarki natu-

ralnej w cisem tego sowa pojciu, e gospodarka pienina
naprawd w czasie tym nie dochodzi jeszcze do adnego zna-

czenia ^ Do tego obozu zacign si take Kutrzeba z twier-

dzeniem swojem o » czystej « gospodarce naturalnej w Polsce

a do skonu w. KIII; mona powiedzie, e przecign na-

wet wszystkich swoich poprzedników: niewiadomo nam bo-

wiem, eby którykolwiek z nich posun si do tak skrajnych

konsekwencyj, jakie przedstawia jego twierdzenie o niemo-

noci istnienia pieninego skarbu ksicego w ramach ów-

czesnego systemu gospodarczego w Polsce '^

* Por. In ama-Sternegg, Die Entstehung des Grossgrundbe-

sitzes, a zwaszcza tego Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1.

' Przyjmuje te Kutrzeba ywcem niektóre szczegóowe pogldy

zwolenników tego obozu, wypowiedziane ze wzgldu na stosunki za-

chodnie, do swoich zapatrywa o pierwotnych stosunkach Polski. Znany

jest n. p. pogld Sternegga o podróach, przedsibranych przez królów

frankoskich do licznych, w rónych stronach pastwa rozsianych »pa-

lacyów« królewskich, eby w ten sposób zuy nagromadzone w nich

zapasy. Dosownie tak samo kae Kutrzeba postpowa take ksitom
Piastom, nie zwaajc, e przy przejazdach ksicia ciar utrzymania

nie tyle na zgromadzonych ju zapasach grodowych, ile na wiadcze-

niach stacyjnych (stan), w czasie przejazdu przez ludno wiejsk dawa-

nych, polega. W pewnym zwizku z t spraw stoi take jego twier-
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Trzeba byo dopiero trzewego wzroku i krytycznego

zmysu kilku badaczów najnowszych, przedewszystkiem za
Dopscha, eby wykaza ca bezzasadno pogldu o rzekomej

sielance » czysto « naturalnego ustroju gospodarczego dawniej-

szych czasów: okazao si, w wietle bada, e w merowi-

sko-karoliskim okresie, niezalenie od istniejcych ksztatów

gospodarstwa naturalnego, doszed ju take do znaczenia w do
szerokim zakresie system gospodarki pieninej^. Na chlub

nauki polskiej doda naley, e zanim jeszcze na Zachodzie

przeprowadzono to sprostowanie w sposób wyczerpujcy, u nas,

jeszcze przedtem, zjawi si ostry, ródowo oboony protest

przeciwko tym skrajnym konsekwencyom, jakie pod wpywem
utartej teoryi dostosowano do pierwotnych stosunków gospo-

darczych Polski. W pracy, przed kilkunastu jeszcze laty ogo-

szonej; wykaza Bujak ca niezasadno twierdzenia, jakoby

w Polsce XI—XIII w. obiegao bardzo niewiele pienidza; udo-

wodni, e srebra, a nawet zota, jest podówczas dosy, i e
nie pyno ono tylko z wojennego upu, ale take z gospo-

darczej dziaalnoci spoeczestwa, t. j. z handlu, opartego na

rozlegych i rozwinitych stosunkach z zagranic i niezych

rodkach komunikacyjnych w kraju; handel ten wydaje mu
si nawet w tym czasie bardziej oywionym, anieh póniej,

w w. XIII i XrV. Uywane do zapat krusz soli, kawaki

pótna czy upiee zwierzce uwaa tylko za rodzaj monety

zdawkowej, która nie wykluczaa znaczniejszego obiegu mo-

nety srebrnej, na dowód za, e moneta owa w znacznych

dzenie, e samo rycerstwo ksice rozsyane byo przez wadc po gro-

dach, eby tame spoy nagromadzone zapasy. Ten szczegó jest wpraw-
dzie powiadczony wyranie przez Galla, ale odnosi si do czasów Chro-

brego, kiedy istniaa organizacya druynna, i kiedy rzeczywicie taki spo-

sób ywienia druyny móg by rzecz wskazan. Dla okresu dzielnico-

wego rozdziau Polski, z rozprzgniciem si ustroju druynnego, pogld
ten jest anachronizmem.

^ Dopsch, Die Wirtschaftsentwckelung der Karolingerzeit II.

133 n. 180 n., a zwaszcza 234 n.
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ilociach znajdowaa si w kraju, przytacza fakt licznych fun-

dacyj kocioów, których czci artystyczne nie przez pod-

dan ludno miejscow, ale przez obcych sztukmistrzów za

pienidze tylko wykonane by mogy, wysokie honorarya pie-

nine, pacone przez magnatów za nauk ich synów, prze-

dewszystkiem za czsto powrotne transakcye o dobra ziem-

skie, wyraane prawie bez wyjtku w sumach pieninych,

nieraz wysokich, wreszcie uiszczan gdzieniegdzie przez lu-

dno wiejsk, dawno przed kolonizacy niemieck, dziesi-

cin pienin ^

Zatem i w Polsce, na dugo przed rzekomym przewro-

tem z koca XIII i pocztków XIV w., przyj musimy bez

porównania ywsze ttno gospodarki pieninej, niby to zda-

wao si wynika z pogldów Kutrzeby. I gdyby nie byo ju
adnych innych wskazówek, ten jeden moment wystarczyby

do stwierdzenia, e ksita musieli w tym czasie posiada

skarb pieniny, do warunków i waciwoci tej gospodarki

dostosowany. Ale s inne tego dowody bezporednie. eby
pomin ju to, co ksi w monetach czy wartociowym

kruszcu zdoby móg jako Itip wojenny, a co, wedug licznych

wzmianek kronikarskich, przysparzao mu czsto znacznych

dochodów, jest jeszcze w tym czasie cay szereg wiadcze
skarbowych, dostajcych si ksiciu w postaci pienidza. Jest

danina » obraz «, zreluowane na opat pienin poradlne^,

któr, jeli si tak podoba, ostatecznie nazwa mona opat
>drobn«, ale która moga przynosi dochód bardzo pokany.

1 Bujak, Stud. nad osadn. Maop., Rozpr. Akad., Wydz. hist. S. II,

XXII. 186 n. Zwrócimy jeszcze uwag na wystpujce licznie na caJej prze-

strzeni w. XIII (w wieu^wypadkach ju w pierwszej poowie) villae fo-

renses i loci forenses, miasteczka na prawie polskiem, których istnienie jest

take dowodem ywszych stosunków handlu wewntrznego jeszcze przed

lokacyami na prawie niemieckiem. Bardzo podanem byoby osobne

opracowanie tego przedmiotu. Jedno takie miasto na prawie polskiem

z pocztku XIII w. na lsku rozpatrzy ju Bujak.

2 Widajewicz, Powoowe-poradlne 111 n.
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gdy wynik danin czy podatków pastwowych nie od samej

tylko wysokoci wiadcze, ale od iloci przedmiotów czy

osób opodatkowanych zaley. Jest co i myto, jedno z najbo-

gatszych róde dochodu ksicego; e w tym lub owym wy-
padku zarzdzono uiszczanie jego w pewnej czci samego

towaru (n. p. ledzie), nie wynika std, eby poza tymi wy-

jtkami nie byo pacone w pienidzu; zwaszcza e nie zawsze

jak czci samego towaru dao si co opaci. Jest tar-

gowe, uiszczane w monecie przy zawieraniu interesów han-

dlowych na targu. S hczne, w pieninych wartociach wy-

raane i czsto wysokie (nawet po znanej redukcyi do jednej

pitej) kary sdowe, których poboru przestrzegaj ksita
z wielk cisoci, jak wynika z czstych zastrzee w do-

kumentach immunitetowych; a które czasem, jak za Mie-

szka m, gdyby nawet zagodzi jaskrawo znanego przekazu

Kadubka, prowadz do istnego ucisku fiskakiego; praktyka,

nieprzerwana zreszt ze mierci samego Mieszka Z tych

za kar tylko drobniejsze, przewanie nalene sdziom ni-

szym, pac si w kruszach soli czy upieach zwierzcych;

co do wyszych, jakie pobiera ksi, nie ma wiadomoci,

eby taka reluicya ich na opaty w naturaliach bya dopuszczal-

na. Jest wreszcie take znaczny dochód z mennicy, zwaszcza

przy przebijaniu monety na coraz gorsz, wyraajcy si wa-
nie w odpowiedniem zwikszeniu zasobów wybitego pieni-

dza, i to bez wzgldu na to, czy przyjmiemy, e bicie monet

odbywao si wprost na rachunek ksicia, czy te, e byo
wydzierawiane mincarzom-; w tym ostatnim bowiem wy-

padku dostawa si ksiciu sam czynsz dzierawny mincarzy,

nie czem innem chyba, jak wybit monet pacony. A poza-

tem s jeszcze inne dochody pienine z pewnych komple-

* Por. pismo papiea Grzegorza IX z 1233, Kod. dypl. Wielk. 1.

nr. 143.

^ To ostatnie przypuszczenie uGumowskiego, Mincarze, w Wiad.

numiz.-archeol. 1909 nr. 8.
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ksów dóbr, ustpionych jednostkom czy instytucyom kociel-

nym, n. p. coroczne opaty biskupów krakowskich (po 10 grz.

srebra) z kasztelanij ieckiej i tarskiej ^ i t. p.

Tym Ucznym wpyw^om odpowiadaj te rozhczne, czsto

bardzo wysokie wydatki pienine ksit. Bolesaw Kdzier-

zawy dwukrotnie paci na rzecz Niemiec olbrzymie, jak na

ten czas, sumy, raz (1158) 3020 grz. srebra i 200 grz. zota,

drugi raz (1172) 8000 grz. srebra. Krzywousty obowizuje si

cesarzowi paci corocznie 500 grz. zota, a od Kazimierza Od-

nowiciela ciy na Polsce obowizek, czciowo wypeniany

dobrowolnie, czasem za wymuszany wojn, pacenia- na rzecz

Czech corocznych 300 grz.^ Poza temi jednorazowemi, lub

w zasadzie powrotnemi, cho czsto nieuiszczanemi wiadcze-

niami na rzecz potg obcych, ma ksi do pokrycia take

liczne i znaczne wydatki pienine na potrzeby wewntrzne,

i to nie tylko nadzwyczajne, n. p. kiedy buduje nowy koció,

ale i inne, stae, n. p. zapisywane czsto rónym instytutom

kocielnym pensye roczne w pienidzach 3, przedewszystkiem

za wielkie, w stosunkach ówczesnych cigle powrotne, zna-

czeniem ponad wszystkie inne sprawy wysuwajce si: wiad-

czenia na wojsko.

Bo to, co Kutrzeba, bez dostatecznego ogarnicia zna-

nych zdawna pierwszorzdnych róde, goosownie, z rozwi-

zaniem wszystkich nawet moliwych kombinacyj wygosi, e
w czasach tych na wypraw wojenn spiesz »milites, którzy

adnych nie mog za to da wiadcze, bez wzgldu na

dugo wyprawy, bez wzgldu, czy id za granic, czy bro-

ni kraju « * — znajduje w ródach tych wyrane zaprze-

czenie. W wielkim przywileju ziemskim dla ksistwa kra-

kowsko-sandomierskiego z 1291 Wacaw II zobowizuje si

1 Por. Bujak, Studya, Rozpr. Akad. Umiej., Wydz. hist.-filoz. S. II,

XXII. 189.

* Szczegóy zestawione Ibid 188.

5 Por. Ibid. 186.

* Kutrzeba, Urzdy koron, i nadw. 76.
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wyranie: stipendia militibus ipsis (t. j. temu rycerstwu,

na którego rzecz midzy innymi stanami przywilej zosta wy-
dany) ... persolvemus^ A nie jest to jaka nowo, wprowa-

dzona dopiero przez obcego wadc, czy te zwizana z do-

konywujc si ju pod koniec Xni w. zmian systemu go-

spodarczego; obowizek uiszczania owych » stipendia « przyj-

muje tu na siebie Wacaw dla zadouczynienia dawnemu
zwyczajowi: iuxta antiuam consuetudinem. e to za nie

frazes tylko, dowodzi znany akt darowizny ziemi sdeckiej,

zeznany 1257 przez Bolesawa Wstydliwego na rzecz Kingi.

Stwierdza tu ksi w motywach darowizny, e kiedy w czasie

napadu Tatarów wyczerpa wszystkie swoje bogactwa i pie-

nidze (diviciarum vel pecuniarum) na obron kraju i znalaz

si w kopocie, quod stipendia soita mihcie nostre, unde

solveremus, penitus non inveniremus, wtedy Kinga pecunias sui

dotalicii per plures vices in pensionem stipendiorum
iam dictorum... exhibuit expendendas, z tern zastrzeeniem,

e ksi zwróci jej sepius dictam pecuniam 2. Zostawmy przy-

szym dociekaniom naukowym wyjanienie bliszych szczegó-

ów, odnoszcych si do owych » stipendia*, jakie pobierao

rycerstwo; tyle musimy stwierdzi, e one istniej i pacone
by musz w pienidzach. Jak wielkie za ju w owych cza-

sach urastao std dla ksicia zapotrzebowanie pienidza, do-

wodzi okoliczno, e za cz »stypendyów« rycerstwa, po-

krytych z majtku Kingi w czasie jednej wojny tatarskiej,

trzeba jej byo ustpi ca ziemi sdeck wraz z wszyst-

kiemi prawami zwierzchniczemi, jakie tu przedtem wykonywa
ksi.

Jake wobec tego wszystkiego twierdzi mona, i ów-
czeni ksita nie posiadah skarbu pieninego? Sam wzgld
na obron kraju wystarczy musia, eby ich skoni do gro-

madzenia jaknajwikszych zapasów monety. Gdyby za, wbrew

* Kod. dypl. kat. krak. I. nr, 94.

» Kod. dypl. MaJop. II. nr. 452.

Balzer O., Skarbiec i archiwam koronne. a 4
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spodziewaniu, jeszcze i ten argument nie mia wystarczy,^

nieclie wolno bdzie przypomnie znane wiadomoci kroni-

karskie o bogactwach w pienidzu i szlachetnym kruszcu,

jakie gromadzili dawniejsi ksita polscy. Pomijamy szcze-

góy z Thietmara i Galla o bogactwach Chrobrego, chodzi tu

bowiem o czasy przed powstaniem skarbca krakowskiego;

poprzestaniemy na tych, które odnosz si do okresu nieco

póniejszego, od rozpoczcia restauracyjnej pracy Odnowiciela

1038 r. Wspomniemy najpierw relacy Komy o rzekomem

uwizieniu z Krakowa niezmiernych skarbów: aurum et ar-

gentum infinitum, przez Brzetysawa czeskiego w czasie jego

najazdu na Polsk i. Wykazahmy gdzieindziej, e nie moe
tu chodzi o skarbiec krakowski, którego przed restauracy

Kazimierza nie byo, e jednak w tej anachronicznej opowie-

ci Komy szuka trzeba odblasku rzeczywistych stosunków,

jakie istniay w czasie pisania jego kroniki, t. j. w pocztkach

w. Xn2. A w takim razie, gdyby tu nawet odhczy duo na

przesad kronikarsk, przecie stwierdzi trzeba bdzie, e
w czasach Krzywoustego uwaano za rzecz rozumiejc si

z góry, i ksi polski posiada znaczne bogactwa w zocie

i srebrze. Przypominamy te omówiony poprzednio ustp

o wani Krzywoustego z Zbigniewem o skarby ojcowskie;

zwrócilimy uwag na to, e prócz przedmiotów wartocio-

wych pewno tu chodzio take o zasoby pienine I eby za
cofn si w odleglejsze jeszcze czasy, wskaemy na znan
opowie Galla o Bolesawie Szczodrym, przegldajcym na

dworze, przed wawelskiem »palacium«, swoje skarby (the-

saurus), zoone tym razem z daniny ruskiej i innych — bli-

ej nieokrelonych — danin (tributa Ruthenorum aliorumue

vectigalium). To nie jakie upiee czy inne przedmioty w na-

turze, to szczery pienidz, jak o tern kilkakrotnie wspominaj

1 Font. rer. Bohem. II. 70.

* Por. Balzer, Stolice Polski 968—1138, 19. 58 i tutaj str. 47.

» Mon. Pol. I. M3; por. tutaj str. 176. 177.
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dalsze ustpy, opowiadajce o hojnem obdarowaniu biednego

kleryka (cum admiratione tante pecunie, pecuniam se vidisse,

accede ad pecuniam, pecunia visum cepit, pro sacco pecunie,

wreszcie ogólnie: aurum et argentum). Jak obfitym by tu za-

sób pienidzy, dowodzi przydany przez kronikarza szczegó,

e obdarowanemu klerykowi potargay si szaty, w których

cz darowan unie pragn, i e sam Szczodry w tym

celu musia mu wygodzi wasnym paszczem ^. Mniejsza o to,

czy to zdarzenie rzeczywiste, czy anegdota; znamienn jest

rzecz, e opowie taka znale si moga u pisarza z po-

cztków Xn w.; wiadczy ona, jak zasobnym w pienidz,

w warunkach pomylnych, wyobrazi sobie mona skarb ksi-

cy ju w owych czasach, w dobie rzekomego » czystego

«

gospodarstwa naturalnego, mniej wicej na dwa stulecia przed-

tem, zanim skutkiem przejcia do nowego systemu gospodarki

pieninej, skarb pieniny ksicy jakoby urodzi si do-

piero 2.

Z takim, mniej lub wicej, w miar okohcznoci, za-

sobnym skarbem pieninym wadców musimy te-

dy liczy si na caej przestrzeni rozpatrywa-
nej tu doby, od samych jej pocztków, pierwszej
poowy XI stulecia. Skoro za skarb taki jest, nasuwa

si pytanie dalsze: jak wyobrazi sobie spraw jego pomie-
szczenia? Gdyby przyj, e wchodzi on w skad skarbca

monarszego, naleaoby w nastpstwie tego uzna take, i
zoony by w skarbcu katedralnym krakowskim. Zaraz je-

dnak trzeba doda, e nie ma adnej wskazówki, któraby t
rzecz jako stosowan prawidowo potwierdzaa. Owszem,

s hczne powody, eby w zasadzie przyj raczej przeci-

wiestwo. W istocie i charakterze skarbca ówczesnego zgoa

nie przejawia si myl, eby on mia suy do

» Mon. Pol. I. 421.

2 o bogactwach ksit w starszej dobie Piastowskiej, por. te
Smolka, Mieszko Stary 156 n.

14*
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pomieszczenia caego na ogó ruchomego skarbu
monarszego; owszem, ma on obj takie jedynie
przedmioty, które nie tylko — dla jakichkolwiek po-

wodów — s szczególnie drogocenne, ale które
wymagaj zarazem przechowania trwaego. Dla

tego zacztek jego stanowi insygnia, dla tego, ju nawet

z dziau przedmiotów wartociowych, nie wszystko wchodzi

w jego objtek^. Zasoby pienine nie maj przezna-

czenia pozosta trwale w majtku wadcy; owszem, maj by
wydane na zaspokojenie potrzeb pastwowych: dla tego nie

nadaj si w zasadzie na waciwy skadnik
skarbca. Trzeba doda, e prawidowe gromadzenie ich

w skarbcu musiaoby zrodzi osobne jeszcze trudnoci te-

chniczne, zwaszcza w rozpatrywanej tu dobie, kiedy oba skarb-

ce, monarszy i katedralny, byy poczone ; wymagaoby bowiem

zerodkowania i prowadzenia czynnoci kasowych w miejscu

najmniej do tego odpowiedniem. Std sama nawet katedra

majtku swego pieninego nie skadaa w skarbcu; cay
szereg inwentarzy skarbca katedralnego z owych czasów, po-

czynajc od znanych nam dwu z 1101 i 1110, nie podaje

adnej wzmianki o jakichkolwiek zasobach pieninych kate-

dry, w skarbcu tym zoonych 2. Przypomnie trzeba take,

e nawet w czasach póniejszych, poczynajc od jagiello-

skich, kiedy skarbiec koronny wyodrbniony ju by od ka-

tedralnego, a naczelny zarzd wszystkich bez wyjtku dzia-

ów majtku pastwowego zerodkowa si w rku wspólnego

kierownika, podskarbiego, zasoby pienine, w majtku tym

istniejce, nie byy gromadzone w skarbcu.

Jednem sowem, eby uy okrelenia dzisiejszego, skar-

biec nie jest zarazem kas gówn pastwow,
czy panujcego; zasoby pienine, jakie do niej wpywa
maj, musiay si gromadzi gdzieindziej. Gdzie — tego, w od-

» Por. str. 177 n. 193.

» Por. Mon. Pol. I. 376—378.
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niesieniu do rozpatrywanej tu doby, dokadnie okreli nie po-

trafimy. Mona je sobie wyobrazi gromadzone czy to w ja-

kiej z komnat monarszego zamku, czy choby nawet w pry-

watnym przybytku naczebiego kierownika skarbowoci ówcze-

snej. To ostatnie przypuszczenie, jakkolwiek mogoby si wy-

da niezwykem, uzna przecie trzeba jako moliwe w owych

czasach; wszak jeszcze pod koniec XIV w., w pocztkach

panowania Jagiey, sam nawet skarbiec nie tylko w mieszka-

niach podskarbich, ale nawet w innych domach prywatnych

przez pewien czas by przechowywany ^

Przecie jednak, w pewnym ksztacie i pod pewnymi

warunkami, nie bdzie moe rzecz niemoliw uzna, e
pewne zasoby pienine mogy by take zoone w skarbcu

koronnym. Naprowadza na ten wniosek ustp znanego nam

ju skdind aktu Bolesawa Wstydliwego z 1257 w przed-

miocie zapisu ziemi sdeckiej na rzecz Kingi. Ksi opisuje

tu wysiki, jakie podejmowa podczas najazdu tatarskiego,

aeby go odeprze, stwierdzajc przytem sentencyonalnie, i
wola zgromadzi pokany zastp rycerstwa do walki z po-

ganami, anieli uratowa bogactwa swoje pienine; odnona

za myl wyraona jest w sposób nastpujcy: magisue (nos)

nobilis mihcie cohorte, quam d i v i c i a r um vel p e c u n i a-

rum cumulacione in archivis delitescentibus nostre

consciencie stipati incedere gauderemus 2. Zatem istniay przed

najazdem tatarskim jakie zasoby pienine ksicia, zgroma-

dzone: in archivis. Co tu ten wyraz oznacza, nie da si obja-

ni z ca pewnoci. Monaby go wytómaczy jako okre-

lenie zwykego miejsca gromadzenia zapasów pieninych,

które, jak widzieUmy co dopiero, byo wyodrbnione od wa-
ciwego skarbca. Ze wzgldu jednak, e w ówczesnem so-

wnictwie »archivum«, ju od pocztków Xn stulecia, uywane

* Por. cz IV rozdz. I.

2 Kod. dypl. Maop. II. nr. 452.
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jest take w znaczeniu skarbca^, mona równie przypuci,

e mowa tu o skarbcu ksicym. W tym wypadku mieli-

bymy stwierdzony fakt zoenia w nim sum pieninych.

Gdyby wszelako nawet przyj tak wykadni, naleaoby

zwróci uwag — co zreszt wynika z caej treci ustpu —
e chodzi tu o jakie wiksze zasoby pienidza, zgromadzone

przedtem, moe przez czas duszy, zrazu widocznie do wy-

dania nieprzeznaczone, które zoono w przechowanie skarbca

jako rodzaj »rezerwy« na moliwe znaczniejsze zapotrzebo-

wanie w przyszoci, jak je w istocie potem zapotrzebowano

i wydano na wojn tatarsk. W takim za razie staoby si

rzecz zrozumia, dla czego je zoono w skarbcu. Ów ma-

jtek znaczniejszy, chwilowo do wydatkowania nieprzezna-

czony, trzeba byo przechowa, oczywicie w miejscu moU-
wie bezpiecznem; takiem za miejscem by przedewszystkiem

skarbiec. Ale by to tylko rodzaj depozytu, czasowo tu przez

kas ksic zoonego, który móg by kadej chwiU wyco-

fany, i rzeczywicie te w czasie potrzeby wycofany zosta.

Caa rzecz schodzi zatem do poziomu zarzdzenia tymczaso-

wego, jest, w odniesieniu do waciwych funkcyj skarbu, zja-

wiskiem wyjtkowem, poniekd przygodnem. To te, jeeU na-

wet przyj, e mowa tu naprawd o zoeniu owych sum

w skarbcu, nie ucierpi na tem osnuty na innych danych

wniosek ogólny, i kasa gówna w zasadzie wyodr-
bniona jest od skarbca.

Stwierdzenie tego faktu nie przesdza jeszcze samo przez

si pytania, jak wobec tego uoyy si stosunki naczelnego

zarzdu obu tych instytucyj. Nie wynika std mianowicie ko-

niecznie, eby, skoro one byy wyodrbnione, odrbnym te
by zarzd kasy od zarzdu skarbca. Takie wyodrbnienie

obu instytucyj istniao take i póniej, n. p. za Jagiellonów,

a przecie, jak ju nadmienilimy, obie one podlegay wspól-

nemu zarzdowi podskarbiego. Ale na odwrót uzna przecie

1 Por. Breslau, Hdbuch d. Ukdenlehre 135.
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trzeba, e przy wyodrbnieniu tern take i odr-
bno zarzdu co do zasobów pieniny eh z je-

dnej, a skarbca koronnego z drugiej strony bya
rzecz moliw. Poprzestajemy tu na stwierdzeniu samej

moliwoci; co ostatecznie sdzi naley o tej sprawie, roz-

patrzymy dopiero na dalszem miejscu i.

* Por. cz III rozdz. 11.



VII.

Najstarszy objtek wyodrbnionego skarbca koronnego.

Uwagi, jakie tu zestawimy, polegaj prawie bez wy-

jtku na szczegóach poprzednio ju ustalonych; jeeli tu po-

wracamy do nich, to dla tego tylko, eby, ujwszy rzecz z od-

miennego, ni poprzednio, stanowiska, utorowa drog do roz-

wizania kwestyi: na jak chwil przypada wyodrbnienie

obu przez kilka stuleci poczonych skarbców, koronnego i ka-

tedralnego? Przy dochodzeniu tej sprawy trzeba na pod-

stawie najstarszych róde, pochodzcy eh z czasu

istniejcego ju wyodrbnienia, ustali, jakim
by ówczesny objtek skarbca koronnego?

ródem tem, jak wiemy, prawie e jedynem, jest in-

wentarz z r. 1475; on te posuy nam tu przedewszyst-

kiem za podstaw dalszych zestawie.

Najpierw : co do insygniów. Poprzedni rozbiór oka-

za \ i na zasadzie inwentarza przyj trzeba przedewszyst-

kiem istnienie w wyodrbnionym skarbcu wszystkich
gównych insygniów królewskich kocowej doby

Piastowskiej, zatem korony, bera, jabka, miecza i piercie-

nia, uytych do koronacyi okietka i jego nastpców, jak je

widzieUmy przechowane jeszcze pod koniec przedjagiello-

skiej doby (conajmniej 1370) w skarbcu katedralnym kra-

1 Por. str. 84. 86 n.
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kowskim. Okazao si równie, tym razem przez zuytkowanie

przygodnej wzmianki z r. 1417, e take cay zasób koron
pomocniczych, czy to przez króla samego uywanych,
czy te s.hjcych do koronacyi maonek królewskich, jakie

pod koniec przedjagielloskiej doby wyobrazi sobie moemy
jako zoone w skarbcu katedralnym, znalaz si w wyodr-
bnionym póniej skarbcu koronnym ^. Znaczy to, e obie
wymienione tu grupy insygniów, przedtem jako
skadnik skarbca koronnego przechowywane
w skarbcu katedralnym, przeniesione zostay
stamtd do wyo dr bionego nastpnie skarbca
koronnego.

Dodamy do tego spostrzeenie uzupeniajce, e na od-

wrót nie ma jakiejkolwiek wiadomoci, iby insy-

gnia te, czy to wszystkie, czy niektóre, jeszcze w jagiel-

loskich czasach, chociaby pod jakkolwiek naj-

wczeniejsz dat tego okresu, znajdoway si
w przechowaniu skarbca katedralnego.

Z dawnych insygniów Piastowskich mieszcz si w pó-

niejszych czasach w katedralnym skarbcu na pewno tylko

dwa: wócznia w. Maurycego i gwod z krzya Zbawiciela.

Mieszcz si tu nie dla tego, eby poczenie obu skarbców,

koronnego i katedralnego, utrzymao si nadal, w jagiello-

skiej jeszcze, czy póniejszej take dobie. Spotykamy je tu

bowiem pod takiemi jeszcze datami, w których skarbiec ko-

ronny notorycznie jest ju wyodrbniony od katedralnego.

Wócznia w. Maurycego przechowywana tu jest przez cay
szereg stuleci nastpnych, a po dzie dzisiejszy, a co do

gwodzia z krzya Chrystusowego mamy wiadomo z po-

cztków XVI w. (1506—1515), e wprawiony by w mon-

strancy kocieln, obok niej za inn, z drugiej poowy tego

stulecia pochodzc, e znajdowa si podówczas w katedrze

1 Por. str. 112. 122 n.
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krakowskiej^ Oba te insygnia znajduj si tedy
w skarbcu katedralnym mimo dokonane ju wy-
odrbnienie skarbcakoronnego. Znaczy to, e w chwili

wyodrbnienia nie przeniesiono ich do skarbca koronnego, e
je pozostawiono w dawniejszem miejscu przechowania. Dla

czego si to staio, nie potrafimy objani na pewno; nasuwa

si tu jednak kilka moliwych przypuszcze, z których kade
wystarczy do uzasadnienia i wytómaczenia zjawiska. Moe
zostamy w katedrze przez przeoczenie, jakie zaszo w czasie

wyodrbnienia, atwo zreszt usprawiedliwi si dajce, skoro

zwaymy, e insygnia te od dawna wyszy z uycia przy obrz-

dzie koronacyjnym. Moe te, ze wzgldu wanie na t ich

bezuyteczno w praktyce, wiadomie pozostawiono je na

dawnem miejscu. Moe te przez uwzgldnienie ich charak-

teru relikwialnego
,

jaki przedstawiay, uznano za rzecz

wskazan pozostawi je kocioowi. e za ju nigdy póniej

insygniów tych nie przeniesiono do skarbca koronnego, e
z roszczeniem o ich zwrot nie wystpowano, i na ogó jakich-

kolwiek praw co do nich nie podkrelano, przeto mamy tu

do czynienia z wyranem czy nulczcem zrzeczeniem si praw

wasnoci ze strony skarbca koronnego. W lad za czem

stwierdzimy, e wasno ich przesza odtd, t. j. od

czasu wyodrbnienia, ale dopiero odtd, nie ry-

chlej^, na katedr krakowsk.
Obok dawnych insygniów Piastowskich powst£iy jeszcze,

jak wiemy, pewne nowe insygnia jagielloskie, wy-

* ywot Piotra Wasta, pisany 1506—1515, mówi o gwodziu: qui

Cracovie habetur in una monstrancia, Mon. Pol. III. 763; o obecnoci

jego w katedrze krakowskiej wspomina te Krasiski, Polska, przekZ.

Budziskiego 35. Por. Kopera, Dzieje skarb, koron. 50. Za czasów Jana

Kazimierza pojawia si w skarbcu koronnym znowu gwod z krzya

Chrystusowego, wspomniany w ówczesnych aktach skarbowych; e to

nie okaz, z czasów Piastowskich pochodzcy, o który tu rzecz idzie, por.

Ibid. 193. 194.

* Por. str. 23 n. 29 n.
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woane potrzeb istniejcego za czasów Jadwigi i Jagiey

stosunku dyarchii, t. j. najprawdopodobniej druga korona, a na

pewno: drugie bero, jabko i piercie. Obliczenia, jakie prze-

prowadzilimy powyej^, wykazay, e i one objte s inwenta-

rzem z 1475, e wic mieszcz si w wyodrbnionym skarbcu

koronnym. Dodajemy, e nie ma ladu, eby kiedykolwiek,

choby przez krótki czas, n. p. w kilku pocztkowych latach

istnienia, byy zoone w skarbcu katedralnym. Jeh to mil-

czenie nie jest przypadkowem, wypywaoby std, e dostay

si do wyodrbnionego skarbca koronnego o d r a z u, e za-

tem w chwili, w której powstay, wyodrbnienie byo ju
rzecz przeprowadzon. Przypominamy za, e chodzi o in-

sygnia sprawione r. 1386; znaczyoby to, e w cza-

sie tym skarbiec koronny by ju wyodrbniony.
Oprócz insygniów inwentarz z 1475 wymienia jeszcze

bogaty zasób przedmiotów wartociowych, zoonych
podówczas w skarbcu koronnym. W umiejtnem zgrupowaniu

Kopery*, które zwalnia nas od powtarzania szczegóów, na-

liczymy tu kilkadziesit rónych gatunków tego materyau;

a gdyby zada sobie trud zhczania sztuk w obrbie kadego

dziau, doszlibymy pewno do cyfry jakich 150—200 okazów.

Szczególnie doniosem jest tu spostrzeenie Kopery^, e
wszystkie te przedmioty, o ile czas ich powstania,

wzgldnie zoenia w skarbcu da si oznaczy, nie sigaj
dalej wstecz, jak w dob panowania Jagiey. Co

do kilku tylko okazów przyjmuje autor moliwo pochodzenia

z czasów Kazimierza W., cho zaraz przydaje zastrzeenie,

e to rzecz niepewna i nawet mniej prawdopodobna *. W czem

przytakujemy mu w zupenoci, idc tu nawet dalej jeszcze,

t. z. stwierdzamy, e nie ma podstawy doszukiwania si tu

» Por. str. 109. 120. 125.

* Kopera, Dzieje skarb, koron. 37 n.

» Ibid. 43 n.

Mb id. U.
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okazów z kocowej doby Piastowskiej ^. Pocztek zbiera-

nia tego dziau skarbca koronnego trzeba tedy,

zgodnie z ogólnym wnioskiem Kopery, odnie dopiero
do czasów Jagiey.

Jest to szczegó bardzo wany. Bo jeeli dopiero ja-

gielloski objtek tego dziau znajduje si w wyodrbnionym
skarbcu koronnym, to nasuwa si domys, e wyodrbnienie

jego nierychlej doszo do skutku, jak dopiero okoo czasów

panowania Jagiey
;
gdyby je przypuci w jakiej dobie wcze-

niejszej, snadno naleaoby oczekiwa, e znajd si tu take

jakie okazy wczeniejsze. Prawda, e zapisane przez Kazi-

mierza W. skarby wydane zostay osobom, przeze opatrzo-

nym, i nie wróciy ju do skarbca koronnego 2; chyba jednak

Kazimierz nie do ostatniej sztuki, z rzeczy uzbieranych w cza-

sach dawniejszych, rozporzdzi w testamencie; to jakikol-

wiek, choby mniej znaczny zasób okazów pochodzenia da-

wniejszego byby móg pozosta w skarbcu koronnym, gdyby

on tymczasem nie by podleg jakim przeksztaceniom. e
ich tu nie ma potem, wytómaczy najatwiej owem prze-

ksztaceniem, t. j. faktem wyodrbnienia, okoo cza-

sów panowania Jagiey dokonanym, przy którem

zatracia si czy rozprószya dawniejsza zawarto tego dziau

w skarbcu koronnym.

Zbierajc wszystkie spostrzeenia, oparte na przegldzie

najstarszego objtku wyodrbnionego skarbca koronnego, mo-

• Przypuszczenie Kopery opiera si na tern, e inwentarz z 1475

wymienia niektóre naczynia krysztaowe, o których wspomina take

Janko z Czarnk. jako nalecych do skarbu Kazimierza W. Trudno je-

dnak przyj tu tosamo obu grup, skoro wedug Janka, Mon. Pol.

II. 650 wszystkie zapisane przez Kazimierza przedmioty zostay wy-
dane wdowie i córkom króla, a nie ma wiadomoci, eby od nich wró-

ciy znowu do skarbca koronnego; co te jest zgoa nieprawdopodobne,

ze wzgldu na to, e wszystkie zapisobierczynie w najbliszym czasie

potem opuciy Polsk, a wyszedszy za m na obczynie, tame te

dokonay ywota.
2 Por. prz^^p. poprz.



Najstarszy objtek wyodrbnionego skarbca 221

eray tedy stwierdzi co nastpuje: O ile co do zabytków
Piastowskich fakt miejscowego poczenia skarbca koron-

nego ze skarbcem katedralnym krakowskim da si stwierdzi

jeszcze w kocowych latach przedjagielloskiej doby. conaj-

mniej 1370 r., o tyle nie ma ju jakichkolwiek la-
dów takiego poczenia w dobie jagielloskiej,

chociaby w samych jej pocztkach. Na odwrót znowu, o ile

chodzi o zabytki, powstae lub nabyte w jagiello-

skich czasach, za samego ju chociaby Jagiey, niema
ladu, eby zoone byy kiedykolwiek w skarb-

cu katedralnym; da si tu stwierdzi tylko obe-

cno ich w wyodrbnionym ju skarbcu koron-
nym, i to tak, e najprawdopodobniej znajduj
si w nim od pocztku. e za s poród nich niektóre

z r. 1386, powstae w czasie koronacyi Jagiey, przeto wy-

pywa std, e wyodrbnienie obu skarbców przy-

pada moe na jak chwil w kocowych latach
przedjagielloskiej doby, a mianowicie na czas

midzy r. 1370 a 1386. Dokadniejsze objanienie tej sprawy

musimy odoy na dalsze miejsce, po rozpatrzeniu innych

jeszcze, z kwesty t zwizanych zagadnie ^

1 Por. cz IV rozdz. I i II.





CZ DRUGA.

ARCHIWUM KORONNEW POCZENIU MIEJ-

SCOWEM Z ARCHIWUM KAPITULNEM
KRAKOWSKIEM.





I.

Rekonstrukcya objtku archiwum koronnego przedja-

gielloskiej doby na podstawie inwentarza z r. 1682.

Przystpujemy do rozpatrzenia dziejów archiwum
koronnego w przedjagielloskiej dobie.

Za punkt wyjcia dalszych naszych dochodze obieramy

inwentarze archiwalne, jakie w rónych póniejszych

latach, w czasie istnienia Rzpltej, prac prywatn, czy te
najczciej w sposobie urzdowym, dochodziy do skutku. Nie

ley w zakresie tych docieka szczegóowy rozbiór inwenta-

rzy samych, utrudniony zreszt przez to, e odnony mate-

rya, przewanie dotd drukiem nieogoszony, a nawet w za-

chowanych rkopisach prawie e zupenie niezbadany, roz-

rzucony jest w rónych zbiorach, czciowo teraz niedostpnych.

Dla celów, o które nam chodzi, wystarczy tu ogólny jego

przegld, oraz podkrelenie pewnych waciwoci, które umo-

hwi odpowied, jaki ostatecznie z poród znanych inwenta-

rzy obra naley za podstaw dalszych zestawie.

Pocztki inwentaryzacyjnej pracy archiwum koronnego

s u nas do dawne: sigaj one jeszcze koca wieków re-

dnich. Wtedy jednak, i przez pewien czas póniej, inwentary-

zacya jest jeszcze na wskro dorywcza, bez cilej sformuo-

wanego planu prowadzona, nie ujawnia te dnoci do wy-

czerpania materyau, chociaby w przyblieniu. A i póniej

nawet, przez cay dalszy cig istnienia Rzpltej, cho zadania

Balzer 0., Skarbiec i archiwum koronne. -[^
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jej zostay czciowo pogbione, nie doprowadzia przecie

nigdy do tego, eby stworzy cakiem dokadny, wyczerpujcy

inwentarz objtku archiwalnego. Ju w znanym nam najstar-

szym inwentarzu skarbca z 1475, prócz insygniów i innych

przedmiotów wartociowych, spisano take tre kilku — ra-

zem omiu — dokumentów, w skarbcu przechowanych: s to

bez wyjtku akty, dotyczce stosunku Korony do Litwy w wie-

kach rednich, jak unie, akty homagialne ksit htewsko-ru-

skich i t. p. ^ Widocznie uwzgldniono tu dorywczo jak
jedn tylko skrzynk, w której zoone byy owe, treci po-

krewne i z pewnoci nawet nie wszystkie do tej grupy na-

lece akty, jakie podówczas ju znajdoway si w archiwum;

ca olbrzymi reszt materyau archiwalnego pominito mil-

czeniem. W najbliszym potem inwentarzu skarbca z 1510,

a pewno i w dwu innych, niedochowanych po dzi dzie, okoo

tego czasu (1506, 1515) spisanych'-, materya archiwalny zgoa

nie jest uwzgldniony. Dopiero inwentarz z 1532^, prócz przed-

miotów skarbca waciwego, wzmiankuje znowu o pewnej

czci aktów, w arcliiwum koronnem zoonych, przewanie

jednak tylko ogólnikowo, bez wyszczególnienia treci. I tu

wic jeszcze widoczna dorywczo i brak jakiegokolwiek planu

w zestawieniu tego materyau*.

1 Hubert, Pamit. histor. I. 129. 130.

2 Blisza wiadomo o tych inwentarzach u Kopery, Dzieje

skarb, koron. 51 przyp. 1 i 2, 57 przyp 5.

s Tekst w Metr. kor. t. 87 str. 848-849 jako alegat do aktu ko-

misyi z 1555, por. Ibid. 57 przyp. 5.

* Kopera, ibid. 61. 62, nie dostrzegszy tych znamion dorywczo-

ci, i uwaajc odnone pozycye inwentarza z 1532 za wyczerpujcy

spis ówczesnych zasobów archiwalnych, osnuwa na ten wniosek, e
w archiwum koronnem ^skadano waniejsze tylko dokumenty, i to, jak

si zdaje, bez adnego systemu«. Wniosek ten utrzyma si nie da; trze-

ba ju w tym czasie przyj istnienie bezliku innych aktów w archi-

wum, jak je zapisuj póniejsze, dokadniej zredagowane inwentarze,

co do których w aden prawdopodobny sposób nie daoby si wytóma-

czy, iby si do przedosta mogy dopiero po roku 1532.
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Nierychlejjak dopiero w polowie XVI w. (1551), dochodzi do

skutku pierwszy, na szerszy rozmiar pomylany i przeprowa-

dzony inwentarz, po uprzedniem uporzdkowaniu archiwum

spisany przez Marcina Kromera, na zlecenia Zygmunta Augu-

sta ^ Piewszy to inwentarz, który materyal' archiwalny uwzgl-

dnia jako odrbn dla siebie cao, w oderwaniu od zaso-

bów skarbca koronnego w znaczeniu cilejszem; i pierwszy

zarazem, który postawi sobie za cel zregestowa materya

ten w sposób dokadniejszy, bardziej wyczerpujcy. Po raz

pierwszy te zjawia si tu podzia caego zasobu aktów na

pewne grupy, przejty we wszystkich póniejszych wikszych

inwentarzach archiwum koronnego: t. j. na osobne dziay, wedug
poszczególnych pastw, czy terytoryów, z któremi Polska

wchodzia w stosunki. Mamy tedy zregestowane z osobna do-

kumenty, odnoszce si do stosunku Polski z papiestwem, inne

z cesarstwem niemieckiem, inne z Wgrami, Czechami, Bran-

denburgi i t. p.; a prócz tego z osobna wydzielone grupy

aktów odnonie do krajów, które dopiero z biegiem czasu we-

szy w skad Rzpltej, n. p. Mazowsza, niektórych ziem l-
skich, Litwy, Rusi, Prus i t. d. Wszystko to wyznacza Kro-

merowi zasug niejako ojcowstwa w dziedzinie pracy inwen-

taryzacyjnej archiwum koronnego; nie usuwa jednak niedo-

statków, jakie mimo to dzieo jego wykazuje. Mniejsza ju
o liczne usterki i bdy szczegóowe, jakie popeni w poda-

waniu treci dokumentów, mniejsza o czste myki w datach

lub niepodawanie dat przy wielu aktach; najdokhwiej daje

si tu odczuwa samo daleko sigajce niewyczerpanie ma-

teryau. Zastosowa tu Kromer widocznie metod eklektyczn,

wybiera i regestowa akty, które z jakiegokolwiek powodu

wydaway mu si uwagi godnymi, pomija inne, niewtpliwie

ju wtedy w arcliiwuni zoone, które przedstawiay mu si

1 Autograf dzi w arch. pastwowem w Moskwie, inny oryginalny

tekst w Bibl. Czartor. w Krakowie, por. Wierzbowski, Krz. Warsze-

wicki 232, Finkel, Marcin Kromer 84. 85. Kopia znajduje si w Bibl.

Ossol. we Lwowie nr. 134.

15*
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jako podrzdniejsze. Wyliczono, e we wszystkich, uwzgldnio-

nych przeze dziaach, na caej przestrzeni czasu az do roku

1506, spisanych zostao tylko 770 dokumentów i, gdy w rze-

czywistoci archiwum koronne miecio ich podówczas ju
zasób bez porównania wikszy. Do uzyskania penego obrazu

jego zawartoci w owym czasie inwentarz ten nie wystarczy.

Dwa razy jeszcze po Kromerze, w cigu drugiej poowy
XVI w., podejmowano prac okoo zinwentaryzowania archi-

wum koronnego. O jednej z nich dowiadujemy si tylko z po-

rednich wiadomoci w ródach wspóczesnych. Dokona jej

ok. 1565 r., u wstpu do swego zawodu publicznego, mody
podówczas sekretarz królewski. Jan Zamoyski, któremu Zy-

gmunt August, po zgonie podskarbiego Sobka, zleci uporzd-

kowanie archiwum. Z zadania swego mia si Zamoyski wy-

wiza znakomicie, bo i »wszystkie przywileje i pisma prze-

czyta i porzdnie sterminowa i rozoy* i odpowiedni inwentarz

archiwahów spisa 2. Niestety, inwentarz ten, o ile przynajmniej

wiadomo, nie dochowa si do naszych czasów. Za to posia-

damy inny, uoony r. 1583 lub 1584 przez Krzysztofa War-

szewickiego 3. Ten jednak nie przynosi nic nowego. Jest to

reprodukcya inwentarza Kromerowego, rozdzielona na takie

same grupy terytoryalne, z tekstami regestów dosownie po-

wtórzonymi z wzoru, nie wyczajc nawet bdów w datacyi

i w streszczeniach, jak niemniej w samym wadliwym nieraz

clironologicznym ukadzie dokumentów. Nie podj tu- Warsze-

wicki adnej pracy samodzielnej, przepisywa tylko niewolni-

czo Kromera*; jedyn nowoci jego inwentarza jest podany

przy kocu peny tekst kilku dokumentów redniowiecznych.

* Por. Fink I, Marc. Kromer 86.

* Szczegóy i c^i;aty ródowe por. Nowodworski, Lata szkol.

J. Zamoyskiego, Rozpr. Akad. Umiej., Wydz. hist. S II, XV. 172. 173

i Sobieski, Trybun ludu szlach. 31.

3 Autograf obecnie w archiwum III Wydz. Senatu rzdzcego
w Petersburgu.

* Por. Wierzbowski, Krz. Warszewicki 233.
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Tak wic, o ile przynajmniej sdzi mona z dochowa-

nych zabytków, cay wiek XVI w sprawie inwentaryzacyi

archiwum nie posun sprawy poza te granice dokadnoci,

do jakich, w poowie tego stulecia, dotar by ju Kromer.

W pocztkach w. XVII, 1613, dochodzi do skutku nowy, przez

dwu ubieskich, Stanisawa i Macieja, proboszczów gnie-

nieskiego i czyckiego, z polecenia Zygmunta III spisany in-

wentarz i, który dotd nie tylko e nie zosta drukiem ogo-

szony, ale którego nie zbadano nawet w rkopisie, tak e nie da

si na razie nic powiedzie ani o stopniu jego dokadnoci,

ani o stosunku do inwentarzy dawniejszych. Inna próba in-

wentaryzacyi, podjta r. 1669, w cznoci z prac zinwento-

wania skarbca koronnego w znaczeniu cilejszem, ujawnia

nie tylko w tym szczególe, ale zarazem w samem dorywczem,

zgoa niewyczerpujcem uwzgldnieniu materyau, nawrót do

pierwotnej, w kocu XV i pocztkach XVI w. stosowanej me-

tody: spisano tu, niewiadomo dla czego, dokumenty z drugiej

poowy XVI i pierwszej XVII w., zoone w jednej ze skrzy,

w cznej iloci 35, do czego przydano jeszcze tylko spis 55

aktów z czasu 1645—1667, przywiezionych niedawno z War-

szawy do archiwum krakowskiego 2; cay inwentarz obj za-

tem nie wicej jak 90 aktów.

Jak niedostatecznemi, w rozumieniu ludzi wspóczesnych,

byy dotychczasowe próby inwentaryzacyi archiwum, a zreszt

take i skarbca koronnego, dowodzi ywa akcya, jak u wst-

pu do ostatniej wierci w. XVII podj i przez duszy czas

potem prowadzi sejm walny, aeby doprowadzi do pono-

wnego, dokadnego spisania chronicych si tame zabytków.

Ju sejm konwokacyjny warszawski z 1674 wyznaczy ko-

misy, z kilkudziesiciu senatorów i posów zoon, która

miaa zaj si uporzdkowaniem i zinwentowaniem skarbca

i archiwum koronnego, i wynik tej swojej pracy przedoy

1 W pónej kopii z XIX stul. przechowany obecnie w Bibl. Jagiell.

w Krakowie nr. 99, kart 463.

« Hubert, Pamiet. histor. I. 152—160.
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na najbliszym sejmie koronacyjnym ^. Niestety, komisya zgoa

nie zebraa si nawet, w lad za czem sejm koronacyjny kra-

kowski z 1676 uchwal ponowi, i nowe, nie tak ju liczne

komisye, jedn dla spisania objtku skarbca w znaczeniu ci-

lejszem, a drug dla zinwentowania archiwum ustanowi 2.

Komisye miay rozpocz czynno w trzy dni po skoczeniu

sejmu i wygotowane inwentarze zoy do rk podskarbiego.

I tym jednak razem nie doszo do wykonania uchway; dla

tego sejm grodzieski z 1678 znalaz si w koniecznoci po-

nownej jej reasumcyi. Wybra now, z kilkunastu czonków

zoon komisye, z Stanisawem Wojeskim, biskupem kamie-

nieckim na czele, przyczem zacieni jej zadanie pod wzgl-

dem rzeczowym, zlecajc zinwentowanie samego ju tylko ar-

chiwum, nie za skarbca koronnego 3. Wedug uchway sej-

mowej komisya miaa podj czynnoci w poowie sierpnia

1679, co jednak nie nastpio. I jeli take i tym razem rzecz

nie rozbia si o niedbalstwo komisarzy, zawdziczy to na-

ley zapewne ywemu poparciu sprawy ze strony Jana III,

który, w wykonaniu uchway grodzieskiej, osobnym manda-

tem z 9 sierpnia 1681 komisye zwoa i poruczon czynno

wykona jej przykaza*. Dopiero skutkiem tego zlecenia ko-

misya, pod przewodnictwem tego samego biskupa Woje-

skiego, zgromadzia si na zamku krakowskim i podja czyn-

no rewizyjn pod koniec wrzenia t. r., a przerwawszy j
potem jeszcze raz dla pewnych przeszkód, ukoczya prac

na wiosn roku nastpnego, 26 maja 1682 ^

Takim sposobem powsta nowy inwentarz archiwum ko-

ronnego **, pod wielu wzgldami róny od wszystkich dawniej-

1 Vo U leg. V. 210.

Mbid. V. 350,

3 Ibid. V. 581.

* Mandat u Rykaczewskiego, Invent. str. YII.

5 Por. dwa akty teje komisyi z 29 wrzenia 1681 i 26 maja 1682,

Ibid. str. X i XIV.

6 Jedyny (prócz starszych uomków, drukowanych przez Huberta)
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szych znanych i bodaj ogólnikowo zbadanych. Jego ukad sy-

stematyczny, jak w innych inwentarzach dawniejszych, opiera

si wprawdzie na wzorze, stworzonym przez Kromera: mate-

rya rozdzielony jest wedug poszczególnych pastw i teryto-

ryów, z któremi Polska wchodzia stosunki, lub, na które sama

rozpadaa si, a dopiero w obrbie kadego takiego dziau

uporzdkowany jest — nie bez pewnych gdzieniegdzie uste-

rek — chronologicznie. Ale ju nawet pod tym wzgldem
stwierdzi si dadz pewne, dalej sigajce reformy, które na

ogó okreli mona jako dokadniejsz specyalizacy w po-

równaniu z ukadem Kromera. Tak poród dziaów, odnosz-

cych si do stosunków zewntrznych Polski, niektóre da-

wniejsze zostay wprawdzie cignite razem, jak mianowicie

trzy odrbne dziay aktów krzyacko-pruskich, zestawione

obecnie w jeden wspólny; ale za to inne, dawniej jednolite,

rozbite na kilka dziaów osobnych, jak dzia dusko-szwedzko-

norweski na dwa osobne: duski i szwedzki. Go za najwa-

niejsza, przyby tu cay szereg dziaów nowych. Obok da-

wniejszych grup aktów, dotyczcych stosunku Polski do papie-

stwa, cesarstwa, Wgier, Czech, Danii, Szwecyi i Norwegii,

Rzeszy niemieckiej, Brandenburgii, Pomorza. lska i Besa-

rabii, zjawiaj si nowe, jak: akty w przedmiocie stosunku

do Austryi, Bawaryi, Inflant, Moskwy, Modawii i Wooszczy-

zny (poczonej tu w wspólny dzia z dawniejsz grup besa-

rabsk), Turcyi, Tatarszczyzny i Persyi; pozatem s jeszcze

niektóre dziay specyalne (akty grupujce si okoo pewnej

dotd drukiem ogoszony przez Rykaczewskiego p. t. Inventarium om -

nium et singulorum privilegiorum, litterarum, diplomatum, scripturarum et

monumentorum, quaecunque in archivo Regni in arce Cracoviensi con-

tinentur, Pary 1862. Wedug wydawcy sir. VI, orygina inwentarza znaj-

dowa si ma w Bibl. Watyk., nadto znane mu byy cztery kopie, jedna

w teje Bibl. Watyk., dwie w Bibl. XX. Czart., jedna w Bibl. Dzik.

W Bibl. Jag. nr. 70 zachowany jest równie egzemplarz tego inwenta-

rza w rkopisie z r. 1682 (drugi orygina?), czciowo, z powodu wy-

darcia kilkudziesiciu kart, zdefektowany.
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sprawy), jak akty dotyczce transakcyi bdziskiej i sprawy

barskiej. Dalej jeszcze siga reforma ukadu w grupie aktów,

dotyczcych stosunków wewntrznych Polski, lub, jak je tu

dla krótkoci nazwiemy, w grupie aktów krajowych. U Kro-

mera i Warszewickiego wydzielone tu byy w osobne dziay

tylko te ziemie, które w skad Rzpltej weszy dopiero z bie-

giem czasu, jako nabytek póniejszy, wic Litwa, Ru, Prusy

królewskie, Mazowsze tudzie Owicim i Zator, caa za
reszta aktów krajowych zamieszczona zostaa w wspólnym

dziale »Polonia« ; teraz cay ten, bez porównania bardziej wy-,

czerpujco uwzgldniony dzia rozdzielony zosta w ten spo-

sób, e w dziale »Polonia« spisano tylko akty ogólno-pastwo-

wego znaczenia, pozatem za utworzono dwadziecia z gór
dziaów osobnych, wedug poszczególnych województw i ziem

koronnych; wic osobne dziay aktów, dotyczcych wojewódz-

twa krakowskiego, sandomierskiego, poznaskiego i t. d. Do

tego dodano jeszcze kilka dziaów osobnych, zestawionych na

podstawie innych kryteryów, jako to: dzia aktów, dotyczcych

maonek królewskich, inny znowu dzia aktów kozackich,

wreszcie osobn grup »Varia«, w której pomieszczono doku-

menty, niedajce si zaliczy do któregokolwiek z dziaów po-

przednich ^

Poza reform ukadu rzucaj si tu w oczy inne jeszcze

rónice, szczególnie doniose, przedewszystkiem jedna: e sto-

pie dokadnoci inwentarza z 1682 jest bez porównania wy-

1 Co tu, porównujc ukad Kromera i Warszewickiego z ukadem

inwentarza z 1682, okrelilimy jako reform, przeprowadzon w tym

ostatnim zabytku, podajemy z tem zastrzeeniem, e z zakresu poró-

wna wyczony by niedostpny nam w czasie pisania tej pracy i przez

nikogo dotd dokadniej nieopisany inwentarz ubieskich z 1613 (por.

str. 229). Nie mona tedy przesdza, czy ju w tym inwentarzu nie byy
przeprowadzone jakie mniejsze lub dalej sigajce reformy ukadu Kro-

merowego, które przeszy potem do inwentarza z 1682. Autorstwo tych

reform w odpowiedniej czci naleaoby w takim razie przyzna u-
bieskim, nie za dopiero komisyi z 1681/2.
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szy, anieli w zestawieniach Kromera czy Warszewickiego.

O ile z przyblionego obliczenia wnioskowa mona, inwentarz

z 1682 obejmuje regesty 4000—5000 aktów, z których lwia

cz, pewno z gór 3000, przypada na wieki rednie, pod-

czas gdy Kromer na caej przestrzeni tego samego czasu (do

1506) zregestowa aktów nie wicej jak 770. Uwzgldniono

tu zatem okoo 4—5 razy wicej materyau, anieli u Kro-

mera, i to przewanie takiego, który za czasów Kromerowych

na pewno ju znajdowa si w archiwum koronnem, tylko e
przy zastosowanej przeze metodzie eklektycznej zosta po-

minity; w czasach po Kromerze nie wiele ju bowiem przy-

by tu mogo dodatkowego zasobu archiwaliów redniowie-

cznych \ Wykaemy w dalszym cigu, e dokadno inwenta-

rza z 1682 podlega take powanym zarzutom; zestawiajc

go jednak z poprzednimi tej samej kategoryi zabytkami, nie

moemy mu odmówi znamion wzgldnej doskonaoci, nie

moemy zwaszcza nie uzna, i samo jego pojawienie si

zaznaczyo si jako prawdziwy, doniosego znaczenia postp

w dziedzinie inwentaryzacyjnej pracy archiwum koronnego.

Nie bez znaczenia jest tu take cile urzdowy cha-

rakter inwentarza. Pod pewnym wzgldem urzdowymi na-

zwa mona take kilka inwentarzy dawniejszych, n. p. te,

które spisah Kromer, Zamoyski czy ubiescy, ile e doszy

one do skutku na zlecenie królewskie. Ale do spisania inwen-

tarza z uchway sejmowej przyszo po raz pierwszy dopiera

w r. 1682, i nie kto inny dokona tej sprawy, jak komisya,

przez sejm osobno do tego celu wyznaczona.

Wszystkie te momenty przemawiaj za tem, eby, do-

chodzc objtku archiwum koronnego w przedjagielloskiej

dobie, obra za podstaw zestawie materya,
zregestowany w inwentarzu z 1682, nie uciekajc

si ju do innych, póniejszych inwentarzy, chociaby one na-

wet pod wzgldem dokadnoci nie ustpoway tamtemu, jak

' Por. dalsze zestawienia n. p. str. 239. 240, 247 i. t. d.
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si ta rzecz ma prawdopodobnie co do niezbadanego dotd
dokadniej inwentarza z 1730, spisanego znowu na mocy
nowego zlecenia króla i sejmu walnego ^ Luki, zachodzce

w samym jeszcze inwentarzu z 1682, dadz si uzupeni do-

datkowo na postawie innego materyalu 2.

Do objanienia dziejów archiwum koronnego w przedja-

gielloskiej dobie posuy moe oczywicie tylko ten zasób

aktów, zregestowanych w naszym inwentarzu, których data

powstania nie siga poza rok 1386. Zaraz jednak zastrzec tu

naley, e nie wszystkie wymienione tu akty przedjagiello-

skie przedstawiaj jednakowe znaczenie dla naszych rozpa-

trywa. Rozstrzygajcym bdzie tu moment, w jakim cza-

sie odnony akt, niezalenie zreszt od daty, jak jest opa-

trzony, zoony zosta w archiwum: a wic, czy wczono go

tu o d r a z u, w chwili spisania lub dorczenia, czy te moe do-

piero póniej, dodatkowo, w czasie, który nie wchodzi ju
w zakres rozpatrywa niniejszych, n. p. w jagielloskiej ju
dobie, lub nawet kiedy póniej. Oczywicie, tylko pierwsza

grupa tych aktów suy moe za podstaw objanienia hi-

storyi arciiwum w rozpatrywanym tu okresie; druga dotyczy

jego losów, które nas bliej nie zajmuj. S za pewne pod-

stawy, na zasadzie których rozdzia na takie dwie grupy da

si przeprowadzi w znacznej czci bd to z ca ciso-

ci, bd przynajmniej z duem prawdopodobiestwem. eby
do tego celu doj, naley ustali, w jakiej miejscowo-
ci archiwum to od pocztku istniao, i jakie ze

* Orygina, wedug Wierzbowskiego, Krz. Warszewicki 233

znajduje si w Metr. Litew. w Moskwie; kopia z XVin w. mieci si

w Bibl. Ossol. we Lwowie nr. 135. Inwentarz ten eon aj mniej wzoro-

wa! si bardzo dokadnie na inwentarzu z 1682, jak wiadczy jego sy-

stem podziaowy, z maemi odmiankami zupenie zgodny z systemem

z 1682, a by moe nawet, i jest on prost reprodukcy tamtego, na

co naprowadza okoliczno, e nie ma tu zregestowanego ani jednego

aktu z czasu midzy 1682—1730. Ostateczne rozstrzygnicie tych rzeczy

przynie moe dopiero dokadniejsze zbadanie inwentarza z 1730.

* Por. niej w teje czci II rozdz. II.
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wzgldu na tre i poc h o dz enie tery tor yalne akty

mieci w sobie mogo.
Sam fakt, e zastajemy je. jako rzecz gotow, w Kra-

kowie, i e od trwaego odnowienia królestwa polskiego 1320 r.,

a raczej ju od zjednoczenia znacznej czci dzielnic polskich

przez okietka w r. 1305/6, Kraków jest stolic pastwow,
stwierdza oczywicie — eby pomin inne wskazówki —
e za obu ostatnich królów Piastów, jako te za Ludwika

i Jadwigi (przed polubieniem Jagiey), nie gdzieindziej, jak

w Krakowie mieci si ono mogo. Ju te wyranie w przy-

wileju zaoenia wyszego sdu prawa niemieckiego na zamku

krakowskim z 1356/68 Kazimierz W. archiwum to wprost

jako krakowskie okrela i. Z spostrzeeniem tem cz si z ko-

niecznoci dalsze wnioski co do losów archiwum w cza-

sach dawniejszych. W cigu dwu bez maa stuleci, przypa-

dajcych na czas przed okietkowem zjednoczeniem, kiedy

Polska rozdzielona bya na szereg odrbnych dzielnic pod

osobnymi ksitami, nie da si oczywicie pomyle jakie

archiwum o charakterze ogólnym, niejako centralnym, jako

zbiornik aktów, odnoszcych si do Polski caej, czy te ja-

kiej znaczniejszej czci ziem polskich, w osobne pastewka

podówczas wyodrbnionych. Tego rodzaju zbiory archiwalne,

mniejsza o to, jak je sobie co do wewntrznego urzdzenia

i doskonaoci wyobrazimy, mogy powsta i utrzymywa si

tylko w obrbie poszczególnych dzielnic, niewtpliwie w sie-

dzibach odnonych ksit, aeby im samym, czy te ich kan-

celaryom dostarczy w razie potrzeby odnonych dokumen-

tów. W czasie tym mona zatem przypuci jedynie tylko

równoczesne istnienie osobnych, równorzdnych archiwów ksi-

cych w kadej z wyodrbnionych dzielnic, wic w dziebiicy

krakowskiej, kujawskiej, wielkopolskiej, mazowieckiej i t. p., z tem

oczywicie jeszcze zastrzeeniem, e w miar dalszych po-

* Mowa o zoeniu ksig prawa niemieckiego w archiwum, w zwro-

cie: in thesauro nostro Cracoviensi, Helcel, Pomn. I. 209.
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dziaów ziem mogo tu nastpi nowe jeszcze zrónicowanie

organizacyi archiwalnej, jak znowu na odwrót, w razie z-
czenia pewnych dzielnic, mogo te doj, czasowo lub trwale,

do poczenia kilku, odrbnych przedtem archiwów ksi-
cych. Nasuwa si otó pytanie: z jakiem z tych dawniejszych

archiwów dzielnicowych czy si moe póniejsze archiwum

pastwowe (koronne), jak je, od pierwszej ju chwiU dokona-

nego przez okietka zjednoczenia przyj moemy? Stwier-

dzone na wstpie szczegóy nie pozostawiaj pod tym wzgl-

dem adnych wtphwoci: mogo niem by tylko dawniejsze

archiwum ksit krakowsko-sandomierskich; z niem tylko

czy si moe, organicznie i genetycznie, póniejsze archiwum

koronne. e w istocie w dobie podziaowej takie osobne ar-

chiwum ksice istniao w dzielnicy krakowskiej, stwierdza

wyranie pismo Lmocentego IV z 1252, wydane wród przy-

gotowa do kanonizacyi w. Stanisawa; zleca, ono delegatowi

papieskiemu, eby o cudach witego zasign wiadomoci

w materyale, zaczerpnitym ex a r c h i v o ... ducis Polonie

(Bolesawa Wstydliwego) ^ Tylko, i wycznie, owo ar-

chiwum ksit krakowskich mona uwaa za

pierwotny zawizek archiwum koronnego. Cokol-

wiek z materyau innych wspóczesnych archiwów dzielnico-

wych odszuka si da w póniejszym skadzie archiwum ko-

ronnego, to da si pomyle tylko jako zewntrzny, mecha-

niczny niejako przyrost, jako uzupenienie póniejsze, dodat-

kowe, przez wczenie zbiorów, przedtem gdzieindziej groma-

dzonych, mniejsza o to, czy uzupenienie to odniesiemy do

czasów jagielloskich lub póniejszych, czy nawet jeszcze do

kocowego okresu Piastów, chociaby nawet do okresu pano-

wania samego okietka 2.

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 33.

' Okres zjednoczenia znacznej czci dzielnic polskich pod berem

obu Wacawów czeskich (1300—1306) wyczylimy tu z umysu, i tak

samo nie uwzgldniamy go w dalszych wywodach. Gdyby chcie do

czasów tych odnie jakie zdarzenia organizacyjne, dotyczce archiwum,



Rekonstrukcya objtku z inwentarza 1682 237

W wietle tych spostrzee okrelimy cilej zadanie,

jakie si nam przedstawia do rozwizania przy rozbiorze zre-

gestowanego w inwentarzu z 1682 materyau aktów z czasu

a po rok 1386. Nie kady z nich bdzie móg by uznany

za skadnik naszego archiwum od pocztku. O ile chodzi

o dob podziaow, zaliczymy do tylko . takie akty. co do

których da si przypuci zasadnie, i mogy by zoone od

razu w archiwum ksit krakowskich; co do innych mate-

ryaów z tego czasu trzeba bdzie przyj z góry, e mie-

ciy si zrazu w innych archiwach dzielnicowych, a zara-

zem —• wedug monoci — objani , w jakiej chwili pó-

niejszej, i przy jakiej sposobnoci przeniesione zostay do Kra-

kowa. A nawet, kiedy przejdziemy ju do okresu zjednocze-

nia Polski od r. 1306, nie kady akt przedjagielloski uznamy

za przynaleny do archiwum koronnego od pocztku: utrzy-

may si bowiem wtedy jeszcze, przez czas krótszy lub du-
szy, pewne odrbne dzielnice polskie z osobnymi ksitami
na czele, jak: czciowo kujawska, tudzie mazowiecka, eby
nie mówi osobno o ziemiach lskich. Tre i pochodzenie

aktu wska tu niejednokrotnie na to, e nalea on zrazu

do odnonego archiwum dzielnicowego, pozakrakowskiego, w lad

za czem nasunie si wniosek, e w skad archiwum koron-

nego, do którego zalicza go póniejszy inwentarz, przedosta

si móg dopiero w jakiej chwili póniejszej; i bdzie zno-

wu rzecz osobnych rozwaa wykaza, kiedy to przenie-

naleaoby, ze wzgldu na to, i skutkiem koronacyi gnienieskiej oro-
dek pastwowy przeniós si do Wielkopolski, umiejscowi je równie
w Wielkopolsce, a w lad za tern przyj, e wnet potem archiwum
przeniesione zostao z tamtej dzielnicy do Krakowa. Znany fakt, e obaj

Wacawowie, o ile nie chodzio o bezporednie ich interesy, zaniedby-

wali sprawy polskie, a po koronacyi (Wacawa U) nie zjawili si nigdy

w Polsce, kae domniemywa si, e nie podjli zgoa myli reorgani-

zacyi czy centralizacyi ustroju archiwalnego, i e archiwa dzielnicowe,

jak istniay przedtem, tak te utrzymywjiy si bez zmiany, czciowo
moe w zapomnieniu, take przez czas ich panowania.
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sienie nastpio lub nastpi mogo, i do jakich przyczyn od-

nie je naley.

Przeprowadziwszy segregacy zinwentowanego materyau

przedjagielloskiego na okrelone tu dwie grupy, pierwotn

i dodatkow czyli napywow, wyczerpiemy nasze zadanie

odnonie do caego tego dziau dokumentów. Akty, wydane

od r. 1386 nie wchodz tu ju oczywicie, z tego punktu wi-

dzenia, w rachub. Pewn jednak ich cz, i to najstarsz,

a mianowicie cay ich zasób, jaki przypada na czas pano-

wania Jagiey (1386—1434), uwzgldnimy tu jeszcze pod in-

nym ktem patrzenia, a mianowicie jako materya poró-

wnawczy. Samo ju zestawienie statystyki ilociowej aktów

przedjagielloskiej doby i najbliszego potem okresu rzdów
Jagiey rzuci moe duo wiati'a na zajmujce nas tu zaga-

dnienia; take porównanie treci Jagieowego objtku archi-

walnego z treci aktów przedjagielloskich przyczyni si

moe do bliszego owietlenia sprawy, moe nawet przyspo-

rzy pewnych danych do objanienia ewolucyi, jakiej u skonu

w. XIV ulegy losy i organizacya archiwum koronnego. Ma-

terya chronologicznie jeszcze póniejszy, jaki regestuje inwen-

tarz, zatem cay zasób aktów od r. 1434 poczwszy, nie nada

si ju nawet do celów porównawczych; dla tego pominiemy

go w caoci w dalszych naszych zestawieniach.

Takim sposobem zaraz z góry przyjdzie nam tu prze-

dewszystkiem wyczy w caoci kilka dziaów z grupy

aktów midzynarodowych inwentarza, rozpoczynajcych si

datami z czasów po roku 1434, a mianowicie dziay: tu-

recki od 1455, bawarski od 1460, szwedzki od 1505, tatarski

od 1507, barski od 1560, perski od 1624, moskiewski od

1635 i siedmiogrodzki od 1657 ^ Z aktów krajowych od-

padnie z tego samego powodu dzia aktów kozackich, roz-

poczynajcy si od r. 1658 ^.

iRykaczewski, Invent. 18. 37. 129. 130. 143. 165. 167. 173.

= Ibid. 386.
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eby za wygarn od razu cay materya, obojtny dla

dalszycli dochodze, wyczymy ponadto w grupie tyche sa-

mych aktów krajowych, zbiory dokumentów, odnoszcych si

do wszystkich tyci ziem, które przyczone zostay do Korony

ju po zamkniciu okresu przedjagielloskiego. Wic przede-

wszystkiem materya, dotyczcy województwpodolskiego,
woyskiego i kijowskiego ^ ile e piewsze z nich, po pe-

wnych zrazu wahaniach, wcielone zostao do Polski ostate-

cznie dopiero 1430, a dwa ostatnie nierychlej jak 1569. Dodamy

jeszcze, e spisane w inwentarzu akty tych ziem rozpoczy-

naj si od takich lat, w których one nie naleay jeszcze

do Korony: podolskie od 1407, woyskie od 1387, kijowskie

od 1388. W ich szeregu znajdziemy wprawdzie niektóre

akty, które uzna mona za skadnik archiwum koronnego

od pocztku, oczywicie jednak, jak z samego zestawienia dat

wypywa, nierychlej tu zoone, jak dopiero za czasów Ja-

giey. Zahczymy tu mianowicie: w dziale podolskim: akt

wiernoci Alberta kasztelana kamienieckiego wobec Jagiey, jako

króla polskiego z 1407 i dwa tego króla zapisy sum na do-

brach królewskich z 1431, te ostatnie dla przyczyn, które po-

niej dokadniej okrelimy; w dziale woyskim: homagium kilku

ksit htewsko-ruskich , zoone Jagielle 1387 i zapewne

tego króla przywilej ucki z 1432; w dziale aktów kijow-

skich: homagium ks. Wodzimierza, zoone Jagielle i królestwu

polskiemu 1388. Inne akty tych ziem, miejscowego znaczenia,

mogy by przeniesione do archiwum koronnego dopiero przy

wcieleniu ich do Korony lub kiedy póniej.

e taki proceder by moliwy, wskazuje chociaby przy-

kad Podlasia, wcielonego do Korony 1569 r. Liczny, bo

z gór setk obejmujcy poczet dokumentów podlaskich, jak

je spisuje inwentarz, rozpoczyna si ju z rokiem 1401 ^\ e
za w czasie tym Podlasie czciowo naleao do Mazowsza,

1 Rykaczewski, Invent. 271. 274 275.

2 Ibid. 357 n.
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czciowo do Litwy, wic w inwentarzu, na cai'ej przestrzeni

w. XV, roi si od dokumentów, wystawionych przez ksit
mazowieckich, Janusza I czy Bolesawa IV, jako te W. ksi-

t litewskich, czy ich potomków, jak Witoda i Michaa Zy-

gmuntowica. Dokumenty te nie mogy w chwili powstania

znale si w archiwum koronnem: widocznie, zgromadziwszy

je dodatkowo z archiwów miejscowych, zoono je w archi-

wum koronnem dopiero kiedy po dokonanem wcieleniu.

Te same uwagi odnosz si do aktów czterech ziem

(województw), które Korona nierychlej, jak dopiero w cigu

drugiej poowy XV i pierwszej poowy XVI w. nabya po ko-

lei w spadku po Piastach mazowieckich. Naley tu najpierw

ziemia beska, zhodowana zreszt ju przez Kazimierza

W. pod koniec jego rzdów (1366), przez Ludwika oddana

w zarzd Opolczykowi, ale przez Jagie ju 1388 ustpiona

Piastom mazowieckim, odzyskana przez Polsk dopiero r. 1462.

Dokumenty tej ziemi, spisane w inwentarzu", poczynaj si

od r. 1377 przywilejem Opolczyka, poród kilkunastu za dal-

szych, a do inkorporacyi, przewana cz pochodzi od pa-

nujcych tame w owym czasie ksit mazowieckich. Po-

dobnie ma si rzecz z aktami ziem rawskiej, pockiej
i wreszcie czersk o-warszawskiej (województwo mazo-

wieckie), z których pierwsza wcielona zostaa do Korony

r. 1462, druga 1495, ostatnia w latach 1526—1529. Spisy

inwentarza odnonie do kadej z tych ziem obejmuj tu pe-

wien zasób dokumentów z doby przedinkorporacyjnej, a to:

z ziemi rawskiej 4 akty z czasu 1425—1462 2, z ziemi po-

ckiej 5 aktów z czasu 1369—1495 I wreszcie z województwa

mazowieckiego 80 aktów z czasu 1329—1526*.

Go do niektórych aktów we wszystkich tych czterech

dziaach, ze wzgldu na ich tre, okrelajc stosunek do

i Rykaczewski, Invent. 264 n.

2 Ibid. 337 n.

3 Ibid. 334 n.

* Ibid. 341 n.
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Polski, mona przyj, y.e wrczone rzdowi polskiemu, zoone
zostay w archiwum koronnem ju od pocztku. Z przedja-

gielloskiej doby naleaoby tu zaliczy trzy tego rodzaju akty:

dwa z dziau województwa mazowieckiego, t. j. akt Ziemo-

wita III w przedmiocie objcia Mazowsza jako lenna, udzielo-

nego sobie przez Kazimierza W., z r. 1355 (nr. 56) \ tudzie

spisany przez Karola IV transumpt dwu aktów Ludwika w-
gierskiego i Kazimierza W. w przedmiocie ustpstwa ksistw

widnickiego i jaworskiego na rzecz Czech, a ksistwa poc-

kiego na rzecz Polski, pochodzcy z r. 1356 (nr. 58); z dziau

za pockiego, akt biskupa Stanisawa na rzecz Kazimierza W.
w przedmiocie darowizny wikszego obszaru ziemi koo Poc-
ka, z r. 1369 (nr. 75). Do tego doda te mona jeszcze

kilka aktów z przedinkorporacyjnej doby jagielloskiej, które

przypadaj na czasy Jagiey, wszystkie zawarte w dziale

beskim, a mianowicie: ks. Iwana beskiego zobowizanie do

zaogi wobec Jagiey i Jadwigi z 1388, dokument Ziemowita

mazowieckiego w przedmiocie odebrania ziemi beskiej z rk
Jagiey z 1395, akt Zygmunta W. ks. litewskiego co do przy-

nalenoci Horoda do Korony polskiej z 1432, moe te dwa

dokumenty Jagiey z 1433 w przedmiocie nadania pewnych

praw osobom prywatnym na dobrach królewskich 2. Ale po-

mijajc niehczne, zaznaczone tu wanie wyjtki, przewana

cz spisanych w tych dziaach aktów, to dokumenty ksi-

t mazowieckich, przed inkorporacy tame panujcych, bd
ukady midzynarodowe, przez obcych wadców z Piastami

mazowieckimi zawierane, bd wreszcie akty, pochodzce od

prywatnych wystawców miejscowych (mazowieckich); wszystko

* Tu i wszdzie dalej liczba porzdkowa, podana w nawiasie, od-

nosi si do regestów przedjagielloskiego materyau archiwalnego, po-

danych w dodatku IV.

* Inne akty w beskim, jako te innych tutaj omawianych dzia-

ach, o ile — co do niektórych — da si przyj przynaleno ich do

archiwun koronnego od pocztku, pochodz ju z czasów po zgonie Ja-

giey, nie wchodz zatem w zakres rozpatrywa niniejszych; por. str. 238.

Balzer O., Skarbiec i archiwom koronne. ]^g
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materya, który w chwili spisania go, czy dorczenia, nie móg"

wej w skad archiwum koronnego. Jeeh tedy inwentarz

zalicza go w r. 1682 do tego archiwum, to trzeba t rzecz

rozumie w ten sposób, e zrazu gromadzony by, czy roz-

proszony, gdzieindziej, t. j. w ziemiach mazowieckich, a do-

piero póniej, kiedy je po kolei inkorporowano, równoczenie,

czy w jakimkolwiek czasie póniejszym do archiwum koron-

nego wcielany. Prawdopodobnie by to w caoci, czy w prze-

wanej czci materya archiwów ksicych tej dzielnicy; e
jedne z tych archiwów, jak rawskie lub pockie, dostarczyy

go tak mao, inne za, jak archiwum ksit czersko-war-

szawskich, stosunkowo wiele, wytómaczy mona bd to lep-

szym stanem urzdze archiwalnych jednej ziemi mazowiec-

kiej w porównaniu z innemi, bd te rónym stopniem sta-

rannoci przy przenoszeniu poszczególnych archiwów dzielni-

cowych do archiwum koronnego. Na wszelki wypadek mate-

rya ten, o ile nawet datami dokumentów siga w czasy przed

rok 1386, jest, z jedynym wyjtkiem wymienionych powyej

trzech dokumentów z 1355, 1356 i 1369, bez znaczenia przy

rozpatrywaniu dziejów archiwum koronnego w przedjagiello-

skiej dobie.

Podobne spostrzeenia nasuwaj si co do grupy aktów
o wicimsko-zatorskichi. Owicim, jak wiadomo, do-

sta si Polsce dopiero 1457, a Zator nierychlej jak 1494

—

1513 r. Akty, dotyczce tych ziem, mona byo w archiwum

koronnem skada bezporednio (w czasie ich powstania) do-

piero od tych dat inkorporacyjnych, zatem ju w póniejszych

czasach jagielloskich; z wczeniejszych za conajwyej te,

które urzdzay jakie stosunki wzajemne midzy wyodrb-

nionemi jeszcze podówczas obu temi ksistwami a Polsk.

W rejestrze kilkudziesiciu dokumentów obu tych ziem, jaki

podaje inwentarz na przestrzeni czasu od 1333 a do 1457

wzgl. 1513, jest w istocie pewna ilo aktów, dajcych si

» Rykaczewski, Invent. 228.

I
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zaliczy do tej ostatniej grupy; ale i tu najwczeniejszy

z nich nie siga przed rok 1441 1, nie naley zatem do okresu

bliej nas tu zajmujcego. Prócz tych, mniej Ucznych zreszt

wyjtków, jest tu bogaty ponadto zasób innych aktów, wysta-

wionych przez ksit miejscowych, albo innych tamtejszych

prywatnych wystawców, które adn miar nie mogy si

znale od pocztku w archiwum koronnem. Mogy one dosta

si tam dopiero póniej, dodatkowo, znowu najprawdopodo-

bniej w zwizku z faktem inkorporacyj, lub zreszt, po ich do-

konaniu, kiedykolwiek przy innej sposobnoci.

grupie aktów, dotyczcych Spi a, nabytego przez

Polsk 1412, wystarczy krótka wzmianka; te bowiem poczynaj

si tu od daty samego nabycia (1412)2, -^ tern wszystkiego

2 z czasów Jagiey, nie sigaj zatem w okres przedjagiello-

ski, chociaby nawet uzupenieniami póniej przeprowadzonemi.

Omówilimy z umysu dokadniej wszystkie te dziay

aktów nie tylko dla tego, eby usun materya, pocztko-

wemi datami nieraz w przedjagiellosk dob sigajcy, a prze-

cie dla wyjanienia dziejów archiwum koronnego w tym

czasie nieprzydatny, ale zarazem z tego powodu, eby w od-

niesieniu do czasów jagielloskich czy póniejszych wskaza,

w jaki sposób archiwum to, zrazu co do materyaów da-

wniejszych znacznie ubosze, w kolei lat czy wieków póniej-

szych stopniowo wzbogacao si i rozszerzao no-

wymi nabytkami, chronologicznie w poprzedni,
nieraz znacznie odleglejsz dob sigajcymi.
Rzecz wana i godna uwagi sama przez si, bo rzucajca

wiato na dzieje archiwum w czasach póniejszych, ale za-

razem nie bez znaczenia przy rozpatrzeniu dawniejszych jego

1 S to niektóre dokumenty homagialne lub cesye ksit owi-
cimsko-zatorskich na rzecz Polski, czce si z tern porczenia miej-

scowych stanów na rzecz królów polskich, innego rodzaju traktaty owi-
cimsko-polskie, umowy o poyczki lub powiadczenia spat pieninych,

uiszczonych przez ksit tamtejszych na rzecz królów polskich i t. p.

2 Rykaczewski, Invent. 235.

16*
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kolei; nasuwa bowiem domys, e podobne uzupenienia archi-

wum póniejszymi nabytkami materyau wczeniejszego, take

i w czasach przedjagielloskich nie byy rzecz niemohw.
Spostrzeenie to zastosujemy zaraz do pierwszej grupy

aktów midzynarodowych inwentarza, których rozbiór

przedstawia doniose znaczenie wprost ju dla rozpatrywanego

tu pytania, a rzuca te pewne wiato na dzieje archiwum w dobie

przedjagielloskiej. Zastosujemy je za nie tylko ze wzgldu

na sam wskazan co dopiero mohwo analogii z kolejami

jego póniejszemi, ale gównie i przedewszystkiem dla tego,

e znowu sama tre i charakter odnonych aktów na fakt

takiego póniejszego uzupenienia niedwuznacznie wskazuj.

Mamy tu na myh dziay inwentarza, obejmujce spis

aktów krzyacko-pruskich i inflanckich. Od grup innych aktów

midzynarodowych, sigajcych pocztkiem w czasy Piastow-

skie, przewanie jednak nielicznymi okazami, róni si one

tem, e ilo dokumentów, odpowiadajcych dobie przedja-

gielloskiej, jest tu bardzo znaczna. W dziale aktów in-

flanckich wylicza inwentarz, na przestrzeni czasu od 1196

—

1386 sztuk 98 V Znajdujemy poród nich bulle protekcyjne lub

inne przywileje albo pisma papieskie, przesane arcybiskupom

ryskim lub biskupom estoskim, pisma papieskie do Mistrzów

inflanckich lub do Zakonu kawalerów mieczowych, takie pisma

do legatów lub innych komisarzy Stolicy apostolskiej w spra-

wach inflanckich, akty samych legatów czy komisarzy w tych

samych sprawach, akty królów lub cesarzów niemieckich,

króla szwedzkiego, króla duskiego, ksit pomorskich, wszyst-

kie w sprawach arcybiskupstwa ryskiego, dokumenty w przed-

miocie rónych ukadów arcybiskupa lub kapituy ryskiej z Mi-

strzami inflanckimi, czy na ogó Kawalerami mieczowymi, Za-

konem krzyackim, biskupami estoskimi lub miejscowymi or-

ganami kocielnymi w Inflantach, pismo arcybiskupa do bi-

skupa tarbateskiego, przywileje i inne pisma arcybiskupie

1 Rykaczewski, Iiivent. 108—120.
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W miejscowych (inflanckich) sprawach kocielnych, akty do-

tyczce procesu midzy teme arcybiskupstwem a Zakonem

krzyackim 1360— 1365, akt procesowy arcybiskupa z pry-

watn osob miejscow, zeznania wiadków co do rozgrani-

czenia dóbr w obrbie Inflant, dokumenty infeudacyjne arcy-

biskupa na rzecz ksit lub miejscowych osób prywatnych,

czy inne jego nadania prywatne dla takiche osób, i na od-

wrót nadania prywatne co do posiadoci inflanckich na rzecz

arcybiskupa lub kapituy; wreszcie transakcye midzy miej-

scowemi (inflanckiemi) osobami prywatnemi. Ze wzgldu na

osoby wystawców i odbiorców, jako te przedmioty rozrzdze-

nia, musimy co do wszystkich tych aktów stwierdzi, e
w chwili powstania zoone by mogy czy to w archiwum

arcybiskupa lub kapituy ryskiej, czy landmistrza inflanckiego,

czy biskupa estoskiego i t. p., ale ani jeden z nich nie móg
si znale od pocztku w archiwum krakowskiem, czy to

w czasie panowania ksit dzielnicowych, czy w dobie od-

nowionego ju pastwa i królestwa polskiego.

Jedyny wyjtek, jaki monaby tu uczyni, odnosi si do

aktu Karola W z 1366, moc którego ustanawia on królów

Danii, Szwecyi, Norwegii i Polski opiekunami kocioa ry-

skiego (nr. 73); oczywicie bowiem Kazimierz W., jako inte-

resowany tem zarzdzeniem, musia otrzyma egzemplarz tego

zarzdzenia i móg go zaraz po otrzymaniu zoy w swojem

archiwum. Ale i tu zachodzi wtpliwo, czy mamy do czy-

nienia z tym wanie egzemplarzem polskim; dalsze bowiem

egzemplarze musiay otrzyma take inne interesowane osoby,

mianowicie take sam arcybiskup ryski, i ten wanie akt,

wraz z znaczn floci innych aktów ryskich móg dopiero

póniej przedosta si do archiwum koronnego; zwaszcza, e
obok niego wymieniony jest inny dokument Karola IV z tego

samego, 1366 r., w sprawie wycznie inflanckiej, zatem taki,

który pochodzi moe ju tylko z archiwum ryskiego.

Cay ów tedy bogaty, bezmaa setk aktów obejmujcy

matery£i inflancki, zachodzcy datami bardzo daleko wstecz
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na okres Piastowski, móg si dosta do archiwum koronnego

dopiero kiedy póniej, jako dodatkowe uzupenienie. eby
odpowiedzie na pytanie, kiedy si to stao, trzeba go wpro-

wadzi w zwizek z materyaem póniejszym, z najbliszych

potem czasów jagielloskich, jak go w dalszym cigu spisano

w inwentarzu'. Otó rzuca si tu w oczy, e bogactwo za-

sobu spisanych tu aktów, w bezporedniej cznoci z aktami

poprzednimi, jest take i w tym póniejszym okresie, a do

r. 1438 wcznie, takie samo jak poprzednio, a raczej nawet

wiksze: na przestrzeni czasu od 1387—1438, t. j. z poowy
jednego stulecia, inwentarz wymienia 71 dokumentów. I eby
nie wchodzi ju w szczegóy, a poprzesta na stwierdzeniu

zjawiska ogólnego, zaznaczy trzeba znowu, e take i z tych

póniejszych aktów ani jeden nie móg od pocztku znale
si w archiwum koronnem; uczestniczce w kadym wypadku

strony, oraz przedmioty dyspozycyi, wskazuj niewtpliwie, e
podobnie jak i grupa poprzednia, tak te akty z 1387—1438

musiay by zrazu przechowywane w innych, inflanckich prze-

dewszystkiem archiwach. Dopiero z rokiem 1438 urywa si

nagle wszystko: odtd, a do 1562, zatem na przestrzeni 124

lat, powstaje wielka luka, przerwana jednym tylko, o 50 lat

od pocztkowej, a 74 lat od kocowej granicy oddalonym do-

kumentem z 1488, a i ten akt, ze wzgldu na pochodzenie

i tre, zaliczy naley do takich, które do arcMwum koron-

nego dosta si mogy dopiero jako uzupenienie póniejsze.

Nawet jeszcze dwa bezporednio potem wymienione akty

z 1562 i 1577 wykazuj pierwotn przynaleno do archi-

wów obcych (inflanckich); dopiero najbliszy po nich (w ca-

ym zreszt spisie przedostatni), jest pierwszym, który uzna
mona za skadnik archiwum koronnego od pocztku. Jest to

przysiga wiernoci, zoona r. 1581 przez miasto Ryg kró-

lowi Stefanowi.

Z tych zestawie nasuwaj si rozmaite domysy co do

iRykaczewski, Invent. 120—128.
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czasu i sposobu, w jaki akty inflanckie dosta si mogy do

archiwum koronnego. Okoliczno, e bogactwo zasobu tych

aktów, poczynajc od r. 1196, w nieprzerwanej kolei cignie

si a do r. 1438, a urywa si nagle z t dat, przemawia-

aby za przypuszczeniem, e wanie tego roku, czy w jakim

najbliszym czasie potem, nastpio przeniesienie ich do ar-

chiwum koronnego. Wnioskowi takiemu staje jednak na prze-

szkodzie nie tylko wzgld na to, e w póniejszych jeszcze

latach da si wykaza kilka aktów, obcego niewtpliwie po-

chodzenia archiwalnego, ale przedewszystkiem ta okoliczno,

e fakt przeniesienia w czasie okoo r. 1438, czy zreszt kie-

dykolwiek póniej, a do koca niemal okresu jagielloskiego,

niezmiernie trudno, a raczej niepodobna byoby zwiza z ja-

kiemkolwiek odpowiedniem zdarzeniem historycznem. Nasu-

waoby si wobec tego domniemanie, e nabytek dokonany

zosta z okazyi poddania si Inflant Polsce r. 1561. Ale i ten

domys pewno nie bdzie zasadny, jeU zwaymy, e nie ma
w inwentarzu jakiegokolwiek aktu z tego czasu, który mona
uzna za wspóczesny, bezporedni nabytek samego archi-

wum koronnego, i e s jeszcze akty póniejsze 1562—1577,

pochodzenia niewtpliwie obcego. Zapewne najlepsz wska-

zówk bdzie tu pierwszy akt, wykazujcy niewtpliwie polsk

przynaleno arciiwaln od pocztku: wspomniana przysiga

wiernoci Rygi, zoona Batoremu 1581 r. czy si ta data

najcilej z zwycisk wypraw tego króla przeciw Moskwie

w walce o Inflanty i z pobytem jego w Rydze; okoo tego

czasu i z powodu tych wypadków mogo si te najsnadniej do-

kona przeniesienie archiwaliów inflanckich do archiwum ko-

ronnego.

e w kadym razie aktów tych nie byo w naszem

archiwum jeszcze w poowie XVI w., dowodzi ponad wszelk

wtpliwo inwentarz Kromera z 1551. W wyczerpujcym

szeregu dziaów tego inwentarza, dotyczcych stosunku Polski

do innych terytoryów, nie doszukamy si tu jeszcze dziau

inflanckiego; niepodobna za przypuci, eby go móg by
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pomin Kromer, gdyby akty owe, w tak znacznej zwaszcza

iloci, zoone ju byy wtedy w archiwum koronnem. Prawda,

e w inwentarzu Warszewickiego nie ma take dziau inflanc-

kiego, mimo e spisany zosta po wypadkach z 1581 (t. j.

1583/4). Okohczno ta w niczem jednak nie wzrusza po-

przedniego spostrzeenia, skoro przypomniemy, e inwentarz

Warszewickiego jest niewolnicz kopi pracy homerowej ^.

Gdyby zreszt nawet Warszewicki ukada swój spis samo-

dzielnie, milczenie jego nie byoby tu rozstrzygajcem: spis

ten powsta bowiem zaraz po odzyskaniu Inflant, a nie mona
przesdza, czy przeniesienie archiwów ryskich dokonao si

bezzwocznie po wypadkach z 1581. W kadym razie w owie-

tleniu, jakie na t spraw rzuca inwentarz Kromera, przenie-

sienie da si zwiza tylko albo ze zdarzeniami z 1561, albo

te z 1581; z przyczyn przed chwfl wyuszczonych owiad-

czy si raczej naley za t ostatni alternatyw.

e z aktów inflanckich do archiwum koronnego dostaa

si tylko cz, sigajca po rok 1438, wytómaczy mona
rónemi przyczynami: wic n. p. tem, e rozpoczta praca

segregacyi zostaa dla jakichkolwiek powodów przerwana,

albo, e wydzielony materya nie zosta w caoci dowieziony

do archiwum i t. p. Jakkolwiek zreszt rzeczy te tómaczy
bdziemy, w kadym razie cay dzia aktów inflanckich, mi-

mo e blizko setk sztuk siga w dob przedjagieUosk, uzna-

my za obojtny zgoa i bez znaczenia przy rozpatrywaniu

dziejów archiwum koronnego w teje dobie, i to nie tylko

jako skadnik bezporedni, wcielony od razu, ale nawet jako

zbiorowe uzupenienie póniejsze, ile e samo nawet uzupe-

nienie dokonao si w czasie o cae dwa stulecia poza rok

1386 wysunitym.

Podobnie jak inflancki, jest te bardzo bogatym dzia

spisanych w inwentarzu aktów krzyacko-pruskich
z doby przedjagieUoskiej. Poczyna si on niedatowanym do-

1 Por. str. 228.
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kfadnie dokumentem papiea Klemensa III z koca Xn w.

(1187— 1191), poczem, liczc do r. 1386, zasób aktów tego

dziau dochodzi do pokanej cyfry 65 wzgl. 63 sztuki Ale

znowu co do przewanej czci tego raateryau nie ulega

wtpieniu, i nie móg on znale si od pocztku w archi-

wum czy to dawniejszych ksit dzielnicowych krakowskich,

czy póniej, po dokonanem przez okietka zjednoczeniu, w kra-

kowskiem archiwum pastwowem. Zaliczymy tu mianowicie

hczne bardzo przywileje papieskie dla Zakonu, potwierdzajce

uczynione mu darowizny (mniejsza o to, czy autentyczne, czy

w toku czasu przez Zakon podrobione), to bulle protekcyjne

papieskie, i kilka podobnej treci przywilejów królów niemiec-

kich z 1277 i 1338, dokumenty traktatowe Jana luksembur-

skiego z Zakonem z 1329—1337, nadania czy zastawy ró-

nych ziem na rzecz Zakonu przez ksit kujawskich, Kon-

rada I, Kazimierza I, Leszka wyszogrodzkiego i Przemka ino-

wrocawskiego z lat 1228—1317, przywilej Wodzisawa Odo-

nica na rzecz Krzyaków z 1238 i Waka pockiego z 1326,

traktat dwu ksit pomorskich z Zakonem o Dobrzy z 1386,

dokumenty Chrystyana, biskupa pruskiego, z 1230, biskupów

pockich z 1230 i 1312, kruszwickiego proboszcza z 1267,

wszystkie na rzecz Zakonu, widymus dokumentu, wystawiony

Zakonowi przez biskupa kamieskiego z nieokrelon cile
dat, ukad midzy W. Mistrzem a Toruniem z 1262 i doku-

ment W. Mistrza w sprawie prywatnej darowizny z 1386;

wreszcie pismo papieskie do Konrada mazowieckiego w spra-

wach krzyackich z 1234. Znowu, ze wzgldu na wystaw-

ców i odbiorców, jako te przedmioty dyspozycyi, wolno nam
bdzie przyj, e akty te, w chwili zjawienia si, zoone
by mogy czy to w archiwum Zakonu, czy w archiwach

ksit dzielnicowych kujawskich, wielkopolskich lub pockich,

czy w zbiorach dokumentów pewnych biskupstw, n. p. poc-

1 Rykaczewski, Invent. 61—72. Redukcya z 65 na 63 sztuk

wypjywa std, e jeden akt powtórzony jest trzykrotnie, por. str. 253.
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kiego i t. p.; ale nie przypucimy ani na chwil, eby si

znalazy od pocztku w archiwum krakowskiem, mniejsza

o to, czy chodzi o czas, kiedy Krakowem wadah dzielnicowi

jeszcze ksita, czy te o dob póniejsz, kiedy okietek

osiad tu jako wadca zjednoczonego pastwa. Jeeli zatem

póniej do archiwum koronnego nale, to nie mogo si to

znowu sta inaczej, jak tylko w tym sposobie, e zoono je

tu dopiero z biegiem czasu, jako materya dodatkowo zgro-

madzony.

Na pytanie, kiedy to uzupenienie nastpio, mona da
rozmaite odpowiedzi. Mona przyj, e stao si to uno actu,

ze wzgldu na ujawnion w danej chwih potrzeb, n. p. z oka-

zyi procesów z Krzyakami w latach 1320, 1339, 1420 i t. p.,

dla którego to celu zgromadzony zosta najobszerniejszy ma-

terya dowodowy; ale mona take przypuci, e uzupenia-

nie odbywao si powoli, stopniowo, w rónych latach, i przy

rónych sposobnociach, chociaby na przestrzeni duszego

czasu. Mona wreszcie uzna take za moliw pewn kom-

binacy poredni, t. j. przyj, e przewana ilo wymie-

nionego tu materyau przedostaa si do archiwum koronnego

w caoci od razu, a tylko pewne jego, mniej znaczne czci
wczone zostay kiedyindziej, przy innych sposobnociach.

Po bliszem wgldniciu w rzecz trzeba bdzie owiadczy

si c o n a j m n i e j za tem ostatniem przypuszczeniem, w tym mia-

nowicie sposobie, e, jeeh nie wszystkie te akty, to w kadym
razie najbogatszy ich zasób wszed do archiwum
krakowskiego z okazyi procesu polsko-krzyac-
kiego z r. 1339. Na 63 aktów tego dziau, wymienionych w in-

wentarzu a po rok 1386 wcznie, 58 dat wystawienia siga

wanie w okres przed r. 1339, ostatni z r. 1338; a poród

tych 58, jak zaraz niej zobaczymy, zaledwie 4 s tego ro-

dzaju, e mona przyj bezporednie ich (w chwili wysta-

wienia czy dorczenia) zoenie w archiwum koronnem; wszyst-

kie inne, to wanie omówiony poprzednio materya, który

zrazu w archiwum krakowskiem mieci si nie móg, który

i
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uwaa trzeba za póniejsze jego uzupenienie. W najbliszym

za zaraz potem czasie, od 1339 poczwszy, uderza w inwen-

tarzu znamienna luka 37 lat (1339—1376) co do takich aktów,

które zaliczy monaby do grupy dodatkowych uzupenie;

dopiero trzy akty z dziesiciu kocowych lat przedjagiello-

skich (1376, 1384, 1386) mona znowu zaUczy do dziau

moUwych uzupenie póniejszych. Rónica midzy zasobem

archiwalnym z czasu przed i po roku 1339 do tyla rzuca si

tu w oczy, i przypuszczenie o dokonanym wanie z okazyi

ówczesnego procesu krzyackiego uzupenieniu nabiera cech

daleko idcego prawdopodobiestwa.

Porednie stwierdzenie tych wniosków przynosi inna

okoUczno, w której moe tkwi zarazem klucz do objanienia

sposobu, w jaki caa ta grupa aktów krzyackich przedosta

si moga do archiwum koronnego. Jest rzecz uwagi godn,

e akty te, znajdujce si w oryginaach w archiwum koron-

nem w czasie ich zregestrowania w inwentarzu, a w prze-

wanej czci zachowane po dzi dzie w zbiorach, po archi-

wum tem pozostaych, nie s zastpione oryginaami w dzi-

siejszych archiwach pokrzyackich, nie wyczajc królewiec-

kiego ^ Na pewno zjawisko to nie czy si z jak ogóln

zatrat starszego materyau dokumentowego archiwów pokrzy-

ackich, ile e zachoway si w nich, i to w oryginaach,

inne akty, z koca XII i pierwszej poowy Xni w., o ile nie

s zregestowane w inwentarzu z 1682 jako przynalene do

archiwum koronnego. A przecie, w egzemplarzach oryginal-

nych, musiay one zrazu znajdowa si take w posiadaniu

Zakonu. Jeeli tedy póniej nie ma ich w tamtejszych archi-

wach, a natomiast znajduj si w archiwum koronnem, to

nasuwa si domys, e dokonao si tu w jaki sposób zbio-

rowe ich przeniesienie z archiwów krzyackich do archiwum

1 Sprawdzilimy t rzecz na podstawie Philippiego, Preuss.

Ukbuch, co do cafej grupy dokumentów, sigajcych a po rok 1256, t. j.

do czasu, na którym urywa si wydawnictwo Philippiego.
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koronnego. W jaki — trudno na to odpowiedzie stanowczo,

gdy nasuwaj si tu róne moliwoci, po czci nawet ta-

kie, do których rozwizania nie rozporzdzamy dostatecznemi

datami. Ale pewne próby wytómaczenia rzeczy dadz si tu

przecie przytoczy, n. p. e by to zebrany, i przez zastp-

ców Zakonu sdowi z r. 1339 przedstawiony materya do-

wodowy, który wobec znanego wyniku procesu i rychego za-

stpców tych odjazdu pozosta w rku sdu i zosta przeze

oddany delegatom polskim, a nastpnie przez nich zoony
w archiwum koronnem. Jeli ten domys przyj, to data zo-

enia odpowiadaaby cile rokowi 1339: nabytek przypadnie

zatem jeszcze na czasy przedjagielloskie, tylko e bdzie to

nabytek dodatkowy, zbiorowy, materyau zoonego zrazu

gdzieindziej.

Co do pewnej tylko czci zabytków, jakie mieszcz si

w tej grupie, da si postawi domniemanie, i mogy do ar-

chiwimi krakowskiego dosta si take w odmienny sposób

i przy innych sposobnociach. Mamy tu na myli szereg aktów,

wystawionych przez ksit kujawskich i wielkopolskichw przed-

miocie urzdzenia rónych szczegóów swojego stosunku do

Zakonu krzyackiego. Jeh akty takie w oryginalnych ekspedy-

cjach dosta si musiay Zakonowi, to niemniej przypuszczaln

jest rzecz, e równolege egzemplarze oryginalne zachowane

te zostay w archiwach ksicych na Kujawach czy w Wiel-

kopolsce, skd, po zczeniu tych ziem z reszt Polski, prze-

niesione by mogy do archiwum krakowskiego. O ile domys
taki miaby by zasadnym, naleaoby w kadym razie wy-

róni tu kilka odrbnych dziaów i odnonie do kadego

z nich ustali z osobna moliw dat przeniesienia. Jeden

z tych dziaów obejmie mianowicie szereg dawniejszych aktów

kujawsko-pruskich, jako to: akty darowizny ziemi chemiskiej

na rzecz Zakonu z 1228 i 1230, darowizn Dobrzynia z 1228

i Nieszawy z czterema innemi posiadociami z 1230, wszyst-

kie pochodzce od Konrada I. (nr. I. b, c, d, e), do czego

doda mona take pismo Grzegorza IX do Konrada, zleca-
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jce mu opiek nad Zakonem, z 1234 (nr. I. g); z aktów za
Kazimierza I kujawskiego: zatwierdzenie darowizny ziemi che-

miskiej z 1233 (nr. I. f), tudzie trzy inne jego ukady z Za-

konem z lat 1238, 1257 i 1263 (nr. I. h, k, m, ostatni akt

w inwentarzu z myln dat 1262, i to dwa razy, a potem

jeszcze trzeci raz, pod myln dat 126G powtórzony). Tych

dziewi aktów mogo do archiwum krakowskiego przedosta

si ju r. 1306, kiedy w rku okietka znalazy si zarówno

Kujawy jak i Maopolska; czy jednak stao si to rzeczywi-

cie zaraz w tym roku, czy te kiedy póniej, nie da si

okreli na pewno. Inn grup aktów kujawskich stanowi

bd trzy dokumenty Leszka inowrocawsko-wyszogrodzkiego

w przedmiocie zastawu wzgl. sprzeday ziemi michaowskiej

na rzecz Zakonu, z lat 1303, 1304 i 1317 (nr. V. a, b, e;

pierwszy z nich podany w inwentarzu pod myln dat 1304).

Akty te, jeh s kujawskiego pochodzenia archiwalnego, mo-

gy nalee tylko do arcliiwum ksit modszej (Ziemomy-

sowej) linii kujawskiej, i dla tego czas ich przeniesienia do

archiwum krakowskiego nie da si cofn przed rok 1365,

w którym ostatni tej linii przedstawiciel, Wodzisaw Biay

gniewkowski, zrzek si po raz pierwszy swojej ojcowizny na

rzecz Kazimierza W.; czy zreszt przeniesienie nastpio za-

raz wtedy, czy te moe póniej, znowu niepodobna rozstrzy-

gn na pewno. Na wczeniejszy od tej daty rok 1314, z chwil

nabycia Wielkopolski przez okietka (lub zreszt póniej) przy-

padnie znowu moliwa data przeniesienia aktu Wodzisawa
Odonica z 1238, udzielajcego wolnoci handlowych kupcom

ziem zakonnych (nr. II. a), oczywicie, jeeli przyjmiemy, e
akt ten przedosta si do Krakowa nie z archiwum Zakonu,

jeno ksit wielkopolskich.

Ilo wszystkich tych aktów w krzyacko-pruskim dziale in-

wentarza, co do których zachodzi moliwo, e w latach 1306,

1314 i 1365, lub póniej, przeniesione zostay z archiwów dziel-

nicowych polskich do archiwum krakowskiego, wynosi tedy

razem sztuk 13; jeh je odliczy, omówiony poprzednio na-
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bytek z r. 1339 wyniesie tylko 41 sztuk. Odliczenie to nie

jest jednak konieczne; te same bowiem akty, jak wspomnie-

limy, znajdowany si w oryginaach take w posiadaniu Za-

konu, i mogy r. 1339 przedosta si do naszego archiwum

razem z innym materyaem cile krzyackim. Co ostatecznie

o sprawie tej sdzi, nie da si rozstrzygn stanowczo; za

alternatyw drug przemawia jednak wiksze prawdopodo-

biestwo. Bo take aden z owych 13 aktów nie dochowa/t

si po dzi dzie w oryginale w jakiemkolwiek archiwum po-

krzyackiem; snadno wic mog to by wanie tamtejsze

egzemplarze, przeniesione z okazyi wypadków z 1339 razem

z innymi aktami krzyackimi do archiwum koronnego^. JeH
t alternatyw przyj, nabytek z 1339 obejmie w caoci

54 aktów.

Poza caym tym, dodatkowo zgromadzonym materya-

em, jest jeszcze w krzyackim dziale inwentarza pewna ilo
dokumentów, które mogy by zoone, i pewno te zoone
zostay w archiwum krakowskiem od razu, zatem w chwili

powstania. Najwczeniejszy z nich siga r. 1334, a na caej

przestrzeni czasu a do 1386 nie dohczymy si ich wicej

jak szeciu, z czego cztery przypadaj na czasy przed proce-

sem z 1339, a dwa na lata póniejsze. S to: rozejm Za-

konu z Polsk z 1334 (nr. 25), wyrok rozjemczy Karola w-
gierskiego i Jana czeskiego midzy Polsk a Zakonem z 1335

(nr. 28), akt Kazimierza W., zatwierdzajcy poprzedni wyrok,

z 1336 (nr. 29), nietrafnie do tego dziau przez autorów in-

wentarza zahczone, i bdn dat (1336) opatrzone nadanie

czycy w zamian za Dobrzy na rzecz Wodka dobrzy-

skiego, dokonane przez tego króla 1337 (nr. 32)^, Klemensa

1 Jeden tylko z tych dokumentów, t. j. akt Wlodzisawa Odonica

z 1238 (nr. II. a) znajduje si obecnie w archiwum pastwowem króle-

wieckiem, ale dosta si do z archiwum koronnego dopiero r. 1865, por.

Phi lip pi, Preuss. Ukbuch nr. 127.

2 Jest to waciwie ponowne nadanie czycy, gdy \Yodko ju
poprzednio wystpuje przez czas duszy z tytuem ks. czyckiego; pier-



Rekonstrukcya objtku z inwentarza 1682 255

VI zatwierdzenie bulli Benedykta XII z 1341, zlecajcej Zako-

nowi zwróci ziemi kujawsk i dobrzysk na rzecz Polski,

wydane r. 1342 (nr. 35), i akt Piotra, biskupa lubuskiego,

uznajcy patronat królów polskich nad swoj katedr z roku

1369 (nr. 76). Wszystko zatem akty dopiero z czasów pano-

wania Kazimierza W.; nie ma poród nich ani jednego, któ-

ryby si odnosi do okresu rzdów okietka; a i materya

z czasów kazimierzowskich, jaki tutaj spodziewalibymy si

znale, bardzo niezupeny.

W przeciwstawieniu do tego z naciskiem podkreli

trzeba niezwyke bogactwo aktów polsko-krzyackich, jakie

wykazuje inwentarz zaraz w pocztkach doby jagielloskiej.

Z czasów panowania Jagiey, i to w nieprzerwanym szeregu

od pierwszych zaraz lat jego rzdów, spisano ich tu 80
1,

z wyjtkiem za kilku, co do których zachodzi moe wt-
pliwo, czy dostay si do archiwum bezporednio, czy te

przez póniejsze uzupenienie 2, wszystkie inne (74) na pewno

zoone tu byy od pocztku; wic: hczne dokumenty rozej-

mów i pokojów Polski z Zakonem, inne akty, dotyczce wza-

wsze nadanie nastpio moe ju 1327, por. Ktrzyski, Zapis Kazim.

W. dla Kazim, Bogus. 45 n., a w J kadym razie m. 1826—1329, por.

Balzer, Geneal. Piastów 346. Poniewa w aktach z 1329—1336 Wodko
uywa tytuu zarówno ksicia dobrzyskiego, jak i czyckiego, wic by
moe, i pierwszym razem nadana mu zostaa ziemia czycka nie ty-

tuem zamiany, jeno jako dodatkowa, obok ojcowizny dobrzyskiej dziel-

nica doywotnia. W takim razie wyjaniaby si zarazem racya aktu

z 1337, który przeprowadza zamian obu dzielnic.

1 Rykaczewski, Invent. 72—85.
» Monaby tu n. p. zaliczy pisma papiea Aleksandra V i Wa-

cawa IV do W. Mistrza z r. 1410 (w sprawach polsko-krzyackich), albo

trzy dokumenty Wodzisawa Opolczyka i jego ony Ofki w przedmiocie

ustpstwa ziemi dobrzyskiej na rzecz Zakonu z 1392 i 1394, oraz kon-

sens na to ustpstwo, wystawiony Zakonowi przez Zygmunta luksem-

burskiego 1396. Z dokumentu Ibid. 74 wynika, e owe akty dobrzy-

skie byy w rku Jagiey conajpóniej ju r. 1404.
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jemnych negocyacyj dyplomatycznych, akty procesowe Polski

z Zakonem (n. p. z 1413, 1421), korespondencya dyploma-

tyczna wadców obcych z Jagie w sprawach krzyackich,

akty poddania si Polsce biskupów pruskich po zwycistwie

grunwaldzkiem, wykupy jeców pruskich, wzitych w tej bi-

twie do niewoli i t. p. Staranno w gromadzeniu odnonego

materyau w tych czasach siga tu, jak widzimy, czciowo

nawet poza granice przecitnej potrzeby; poród aktów za,

które naprawd nadaway si do przechowania w archiwum,

nawet przy dzisiejszym stanie naszych wiadomoci, mao gdzie

mielibymy do wytknicia jakie luki istotne, nie mówic ju

o tem, e gdzieniegdzie spotykamy tu dokumenty, które dzi-

siaj uwaa ju naley jako zatracone.

Poza inflanckim i krzyackim, inne dziay aktów mi-
dzynarodowych, o ile w spisach inwentarza pocztkowemi da-

tami sigaj w czas przed rokiem 1386, maj to wspólnego,

e zasób nalecych tu dokumentów jest bardzo szczupy,

a i poród nich nie wszystkie mogy od pocztku znale si

w archiwum krakowskiem.

Z aktów, dotyczcych stosunku Polski do W-
gier, inwentarz wymienia tylko cztery z doby przedjagiel-

loskiej, wszystkie zreszt pewno od razu zoone w arcM-

wum: a mianowicie spisany r. 1355 w kancelaryi krakow-

skiej transumpt trzech dokumentów Ludwika z tego roku

w sprawie jego roszcze pieninych do Kazimierza W., po-

sikowania Polski przeciw Litwinom i wolnego handlu miast

polskich na Wgrzech (nr. 55), nastpnie inny, w teje kan-

celaryi r. 1357 spisany transumpt aktu panów wgierskich

z 1355 w przedmiocie wykonania ukadu budziskiego (nr. 62;

w inwentarzu, przez pomiszanie obu dat, sam transumpt ozna-

czony rokiem 1355); pod 1364 akt Ludwika w przedmiocie

warunkowego zrzeczenia si swych praw do tronu polskiego

na rzecz potomstwa Kazimierza W. (nr. 69) i wreszcie pod

1369 akt przymierza midzy Ludwikiem a Kazimierzem (nr.
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74)1. Bezporednio potem, z czasów panowania Jagiey, po-

dano w inwentarzu bez maa pi razy tyle, bo 18 aktów

polsko-wgierskich, przewanie traktatów, penomocnictw trak-

tatowych i t. p.2, z których wszystkie bez wyjtku, ze wzgl-

du na tre, oraz osoby wystawców i odbiorców, trzeba uzna
jako zoone od razu w archiwum koronnem.

W dziale aktów brandenburskich zregestowano

tu 3 dokumenty z przed r. 1386 ^ z tych dwa, dotyczce

prywatnych transakcyj miejscowych i od miejscowych pocho-

dzce wystawców (1314, 1338), pewno dopiero kiedy pó-

niej dostay si do archiwum w Krakowie; jeden tylko akt

homagialny panów na Drezdenku na rzecz Kazimierza W.
z 1365 (nr. 70) uznamy za cz skadow tego archiwum

od pocztku. Bezporednio potem, z czasów Jagiey, wymie-

nia inwentarz 4 akty*, które bez wyjtku przeszy do archi-

wum zaraz w chwili wystawienia, dotycz bowiem bd to

traktatów pastwowych midzy Polsk a Brandenburgi, bd
ukadów maeskich, zawieranych midzy panujcemi tame
dynastyami.

Poród aktów pomorskich podaje inwentarz jeden

tylko dokument z czasów przedjagielloskich, przymierze trzech

ksit tamtejszych, Bogusawa, Barnima i Warcisawa z Ka-

zimierzem W. z 1343 (nr. 36) ^, zatem akt, który w archi-

wum koronnem zoony by musia od razu. Z czasów Ja-

giey jest takich dokumentów 6*, a wszystkie one, jako akty

traktatów z Polsk, lub homagiów tamtejszych ksit wobec

króla, weszy w skad archiwum niewtpliwie zaraz po do-

rczeniu.

Grupa aktów lskich obejmuje 7 aktów z doby

* Rykaczewski, Invent. 20- 21.

« Ibid. 21—24
» Ibid. ii—42.

* Ibid. 42.

8 Ibid. 47.

"Ibid. 47-48.

Balzer 0., Skarbiec i archiwnm koronne. X7
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przedjagielloskiej \ Poród nich 5 sztuk, to póniejszy nabytek

arcliiwum; s to przywileje kilku po kolei ksit lskich na

rzecz miasta Wschowy, z 1290—1339, zatem z czasów, kiedy

ona naleaa jeszcze do lska; do archiwum krakowskiego

przedosta si one mogy dopiero jako uzupenienie póniej-

sze, widocznie od razu, nierychlej jak 1343, kiedy Kazimierz

W. naby ziemi wschowsk i przyczy j do Wielkopolski

(nr. IV. a—e). Gzy to przeniesienie dokonao si wanie
przy tej okazyi, czy te póniej, niewiadomo na pewno; zdaje

si przecie, e schodzi si w caoci lub przynajmniej w przy-

blieniu z dat inkorporacyi, ile e brak w archiwum jakich-

kolwiek póniejszych, poza rok 1339 sigajcych przywile-

jów wschowskich. Z aktów polsko-lskich, od razu w archi-

wum koronnem w dobie przedjagielloskiej zoonych, wyka-

za moemy w spisie inwentarza tylko dwa: traktat Wodzi-

sawa bytomskiego z Kazimierzem W. z 1346 i rozejm Jana

luksemburskiego z tyme królem z tego samego roku (nr. 46.

47). Znowu w przeciwstawieniu do tego szczupego zasobu

doby wczeniejszej, najbliszy zaraz potem czas panowania

Jagiey wykazuje w spisie 17 dokumentów tej grupy 2, z któ-

rych, po usuniciu dwu, wtpliwego pochodzenia arcliiwalnego,

pozostaych 15 dostao si do archiwum koronnego niewtpli-

wie od pocztku: s to bowiem traktaty ksit lskich

z Polsk, zobowizania pienine wobec Jagiey i inny' ma-

terya podobny.

W grupie aktów litewskich z czasów przed powo-

aniem Jagiey na tron polski wykazuje inwentarz 8 doku-

mentów na przestrzeni czasu od 1367—1385 ^ S to: traktat

pokoju midzy Olgerdem i Kiejstutem a Mistrzem inflanckim

z 1367, rozejm Jagiey z tyme Mistrzem z 1380, rozejm Za-

konu krzyackiego z Skirgie z 1382, prywatny zapis dóbr

* Rykaczewski, Invent. 51—52.
2 Ibid. 53—56.

'Ibid. 372—373.
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jednego z panów litewskich z 1385, trzy dokumenty, dotyczce

traktatu Jagiey z Zakonem z 1385 i wreszcie przywilej wol-

noci handlowych w ziemiach zakonnych, udzielony kupcom
litewskim w tyme roku. aden z tych aktów, ze wzgldu na

tre i strony dziaajce, nie moe by pojty jako skadowa
cz archiwum koronnego od pocztku; pierwotne ich miejsce

przechowania musiao by na Litwie, niepoczonej jeszcze

wówczas z Polsk, lub w archiwach zakonnych i. Dopiero

z chwil powoania Jagiey przyszed czas, w którym mogy
one przedosta si do archiwum koronnego; czy stao si to

zaraz, czy kiedykolwiek póniej, jest rzecz dla dalszych na-

szych wywodów obojtn. W przeciwstawieniu do tej luki

w dobie przedjagielloskiej, wymienia inwentarz w okresie

czasu od 1386—1434 62 aktów htewskich 2, z których conaj-

wyej 11 wyczy mona jako materya nie od razu zoony
w archiwum koronnem^; wszystkie inne, zatem conajmniej 51

aktów, znale si musiao w teme archiwum od chwili po-

wstania. S to traktaty Jagiey z innemi pastwami w spra-

wach Utewskich, akty unii Korony z Litw, Hczne bardzo ho-

magia rónych ksit litewsko-ruskich, skadane Jagielle jako

* Inwentarz z r. 1682 jest tu niedokadny. W wczeniejszym inwen-

tarzu Kromera w dziale tym podane s dwa inne akty z owego czasu,

a mianowicie rozejm ksit litewskich, z Jawnut na czele, zawarty

z Kazimierzem W. r. 1352 (mylnie lB4il), jako te traktat Olgerda z tyme
królem z 1366. Regesty obu tych dokumentów przedrukowa Ry ka-

cze ws ki, Invent. 371—372, ostrzegajc jednak wyranie, e nie nale
do inwentarza z r. 1682. O obu tych aktach zob. niej str. 288. 293.

Mb id. 373-383.
* Zaliczamy tu ukady obcych pastw, przedewszystkiem Zakonu,

z ksitami lub W. ksitami litewskimi, jak Wiguntem, Skirgie,

Witodem, widrygiel, zapisy doywocia tyche ksit, uczynione o-
nom, niektóre ich darowizny na rzecz osób prywatnych na Litwie i t. p.

Nale tu akty z 1386, 1387 (dwa), 1388 (dwa), 1389, 1390, 1392, 1404,

1412, 1428. Mogy te akty znale si zrazu w przechowaniu u samych

ksit, na Litwie, cho i to przypuszczenie nie jest konieczne co do

przewanej ich czci, mianowicie traktatów z obcemi pastwami.

17*
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królowi polskiemu, dokumenty, na jego imi zeznawane, w przed-

miocie powrotu w »zaog« lub jctwo wojenne i t. p.

Jeeli gdzie, to w dziale aktów papieskich ta dys-

proporcja materyau pomidzy dob przedjagiellosk a cza-

sem panowania Jagiey uderza najjaskrawiej. Jedynem wia-

de*ctwem ywych niezmiernie stosunków, w jakich Polska od

pocztku zostawaa do Stolicy apostolskiej, jakie na zewntrz

znalazy wyraz w bezliku dochowanych po dzi dzie pism

z czasów panowania Piastów i Andegawenów, jest w inwenta-

rzu jeden dokument Innocentego IV z r. 1243 ^ A i on z pe-

wnoci nie jest czci skadow archiwum koronnego od

pocztku. Gdyby nie byo innych na to dowodów, sama wy-

jtkowo zjawienia si takiego jedynego aktu na caej prze-

strzeni czasu a do r. 1386 przemawiaaby z góry za przy-

puszczeniem, e dosta si on tu dopiero jako póniejsze, do-

datkowe uzupenienie. Bardziej jeszcze potwierdza ten wnio-

sek sama tre aktu. Papie zleca tu Dominikanom krakow-

skim gosi krucyat w dyecezyi krakowskiej celem niesienia

pomocy Krzyakom w ich walce przeciw pogaskim Litwinom

i Prusakom. Miejscem przechowania tego pisma w Krakowie

mogo by zrazu tylko tamtejsze archiwum dominikaskie lub

archiwum katedry krakowskiej, w którem nieraz, niezalenie

od adresatów duchownych, skadano akty, dotyczce spraw

kocielnych dyecezyi krakowskiej; tem bardziej, e chodzio

tu wanie o akcy, majc obj ca dyecezy. Dopiero

stamtd mogo si ono przedosta póniej do archiwum ko-

ronnego^. Najbliszy zaraz po tym jedynym akcie dokument,

zapisany w inwentarzu w dziale pism papieskich, to breve

Urbana VI do Jagiey z r. 1388 w sprawie krzyackiej. Od

niego dopiero rozpoczyna si szereg aktów, odnoszcych si

do okresu panowania tego króla; na przestrzeni czasu a do

1434 nahczymy ich tu 19^, wszystkie za, jako dotyczce bez-

1 Rykaczewski, Invent. 1.

* Por. niej rod. IV.

' Rykaczewski, Invent. 1—4.
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porednio Polski i przewanie do Jagiey wprost wystosowane,

s niewtpliwie od pocztku skadnikiem archiwum koron-

nego. Niewielka cyfra 19 aktów w tym dziale tómaczy si

tern, e znaczna ilo innych pism papieskich z czasów Ja-

giey rozmieszczona zostaa w inwentarzu, ze wzgldu na

sw tre, w innych dziaach: krzyackim, htewskim i t. p.;

gdyby zUczy wszystkie razem, otrzymalibymy cyfr aktów

kilkudziesiciu.

Dodatkowe, a znamienie bardzo owietlenie tych spo-

strzee przynosi grupa aktów midzynarodowych, niesiga-

jcych w spisach niwentarza w dob przedjagiellosk, a po-

czynajcych si wanie w rónych latach panowania samego

Jagiey. Niektóre dziay tej grupy zupenym brakiem aktów

dawniejszych budz wprost zdziwienie. Odnosi si to przede-

wszystkiem do dziau aktów polsko-czeskich, które po-

czynaj si tu dopiero z 1395 r.^. Gdyby nawet ca t luk
przedjagielloskiej doby uzupeni uwzgldnionymi w spisach

inwentarza na innych miejscach (w dziale krzyackim, i l-
skim) trzema aktami z 1335, 1346 i 1356, których wystawc
lub wspówystawc jest Jan czeski, jakie zaliczy trzeba byo
do pierwotnego skadu arciiwum koronnego, to w kadym
razie, wobec oywionych stosunków, w jakich Polska zosta-

waa do Czech, zwaszcza za okietka i Kazimierza W.,

i wobec znanego nam dzi skdind zasobu odnonych doku-

mentów, bdziemy je musieli uzna za znikajc tylko czst-

k tego materyau, który w rzeczywistoci istnia i nadawa
si do przechowania w archiwum. Z czasów Jagiey wyka-

zuje inwentarz 3 dokumenty polsko-czeskie % wszystkie, uwzgl-

dniajc ich tre i odbiorców, niewtpliwie od pocztku zo-

one w archiwum koronnem; a cyfr t mona jeszcze cz-

ciowo uzupeni aktami królów czeskich (zwaszcza Waca-

1 Rykaczewski, Invent. 32.

2 Ibid. 32-3.3.
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wa IV), uwzgldnionymi w inwentarzu w niektórych innych

dziaach.

Zastanawiajcym jest te brak jakichkolwiek dokumen-

tów z czasów przed 1386 w dziale inwentarza, okrelonym

nazw: akty cesarskie (litterae imperatorum Romanorum).

Prawda, e take z czasów Jagiey nie wymieniono ich tu

\vicej jak 3^, wszystkie niewtpliwie od razu zoone w ar-

chiwum koronnem. Ale to dla tego tylko, e znaczna bardzo

ilo dokumentów cesarskich z ezasów Jagiey, ze wzgldu

na tre, spisana zostaa w inwentarzu na innych miejscach,

gównie w dziale aktów krzyackich i litewskich; gdyby je

zebra razem, otrzymalibymy zbiór kilkudziesiciu aktów tego

dziau, w archiwum od pocztku za czasów Jagiey zoo-
nych, którym nie da si przeciwstawi aden tego rodzaju

akt, sigajcy w dob przedjagiellosk.

Inne dziay tej samej grupy aktów midzynarodowych

nie tyle zastanawiaj przez to, i w spisach inwentarza nie

sigaj w dob Piastowsk, ile raczej zasuguj na uwag
z tego powodu, e poczynaj si nie póniej, jak za czasów

Jagiey. S to akty. odnoszce si do takich pastw, jak Da-

nia, lub kraje austryackie, z któremi Polska zostawaa w lu-

niejszych, nieczsto powrotnych stosunkach, albo, jak Modawa
i Wooszczyzna, z któremi po pierwszem, zbrojnem zetkniciu za

Kazunierza W., nierychlej jak dopiero za czasów Jagiey

wesza w stosunki traktatowe. Ale mimo t luno, czy pó-

niejsze nawizanie stosunków, przecie ju z okresu rzdów
tego króla zachoway si w archiwum koronnem zabytki, nie-

wtpliwie od razu tame zoone. Pozosta mianowicie jeden

traktat polsko-duski z 1419^ z austryackich za
aktów dwa pisma, dotyczce porednictwa Jagiey w spo-

rze Ernesta elaznego z Zygmuntem luksemburskim z 1412 3,

Na szczególn jednak uwag zasuguje tu dzia aktów mo-

1 Rykaczewski, Invent. 10.

« Ibid. 36.

3 Ibid. 13.



Rekonstrukcya objtku z inwentarza 1682 263

dawsko-wooskich; za rzdów samego Jagiey zoono
ich w archiwum koronnem 29 sztuk, przewanie dokumentów

homagialnych wobec Polski^; najlepszy dowód, jak starannie

gromadzono ju w tym czasie materya archiwalny,

W grupie aktów krajowych, sigajcych w czasy

przed rok 1386, na pierwsze miejsce wysuwa si znaczeniem

dzia, okrelony w inwentarzu napisem : litterae regni

Poloniae*. Z doby przedjagielloskiej wykazuje on tylko

dwa akty: Ludwika przywilej koszycki z 1374 (nr. 79) i do-

kument konfederacyi, zawartej w Radomsku 1382 (nr. 81),

oba wcielone niewtpliwie od razu do archiwum koronnego.

Tak sam pierwotn przynaleno do tego archiwum przy-

j trzeba co do zapisanego tu na najbliszem z kolei miejscu

aktu ugody wokowyskiej z 11 stycznia 1386, która wpraw-

dzie wyprzedza chwil objcia rzdów przez Jagie, której

jednak dla wanych przyczyn ^ nie zaliczymy ju do zabytków

archiwalnych, zestawianych tu w osobn grup dla przedja-

gielloskiej doby. Równie wszystkie bez wyjtku dalsze akty

z czasów Jagiey, jakie po ugodzie wokowyskiej zestawiono

w niniejszym dziale inwentarza, uzna trzeba jako zoone
w archiwum koronnem zaraz od chwili ich pojawienia si,

jak na to wskazuj sama ich tre i charakter: id tu po

kolei wielki przywilej krakowski z 1388, dokumenty ukadów

jedlnieskich z 1430 i krakowskich z 1433, oraz dwa w zwiz-

ku z nimi stojce akty z 1434, wreszcie kilka przyrzecze

wiernoci wobec króla i jedno na jego rzecz dokonane zezna-

nie dugu. Jest tych dokumentów z czasów Jagiey razem

12*, znowu zasób bez porównania wikszy od takiche

aktów z doby przedjagielloskiej. Mona w zwizku z tym

dziaem uwzgldni jeszcze wyodrbniony w inwentarzu oso-

bny dzia aktów, sucych maonkom królew-

Rykaczewski, Invent. 131—136.

« Ibid. 176.

' Por. niej cz IV rozdz. 1 i II.

* Rykaczewski, lnvent. 176—178.
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skim. Z przedjagielloskiej doby dzia ten nie zamieszcza

adnego okazu; z czasów Jagiey zapisano tu dwa listy wienne

tego króla z 1396 i 1424 na rzecz Jadwigi i Zofii', oba oczy-

wicie zoone w archiwum koronnem zaraz w chwUi wydania.

Inne akty krajowe, na które w tern miejscu zwróci na-

ley uwag, rozdzielone s w inwentarzu w osobne dziay

wedug poszczególnych ziem (województw), czciowo take

wedug pewnych wikszych dzielnic koronnych, o ile dotycz

cznie kilku zjednoczonych w dzielnicy województw. Ze

wzgldu na to, e archiwum ksit dzielnicowych krakow-

skich byo zawizkiem póniejszego archiwum koronnego^, roz-

patrzymy najpierw dziay, dotyczce ziemi krakowskiej
i sandomierskiej. Z czasów przed r. 1306 w dziale

sandomierskim^ nie mamy zapisanego w inwentarzu ani je-

dnego aktu; w dziale krakowskim wyliczono ich 9*. Z tych

5, to niewtpliwe falsyfikaty, na czele znane dwa rzekome do-

kumenty Sieciecha i Skarbimira z 1088 i 1113, a dalej inne,

z 1145, 1205 i nawet jeszcze z 1287, których wystawcy

okrelaj si jako »exercituum duces«. Z takiego ich okre-

lenia, a czciowo i z treci wynika, e podróbki dokonane

zostay ju bardzo póno, conajwczeniej przy kocu wieków

rednich, czy nawet póniej jeszcze. Jako pierwotny skadnik

archiwum nie wchodz one tedy zgoa w rachub, ale s
wane dla nas przez to, e rzucaj pewne wiato na sposób,

w jaki w póniejszych czasach urasta móg materya archi-

wum koronnego. Wszystkie one dotycz kwestyj prywatno-

prawnych, wic: czy rzekomych wywodów szlachectwa pe-

wnych osób, czy dziaów lub pozby dóbr i t. p. Gdyby to na-

wet byy akty autentyczne, nie byoby adnego szczególnego

powodu, eby je w chwili wygotowania skada w archiwum

* Rykaczewski, Invent. 169.

* Por. str. 235 n.

* Rykaczewski, Invent. 236.

* Ibid. 192—194.
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pastwowem. Najprawdopodobniej tedy wanie dla tego, e
osobom interesowanym chodzio o moliwie pewn, urzdow
niejako autoryzacy stosunków, okrelonych aktami podrobio-

nymi, nieudzielan zreszt w tym sposobie innym aktom au-

tentycznym, postaray si one o to, korzystajc z jakiejkol-

wiek nadarzonej sposobnoci, eby akty te zoy w archi-

wum koronnem. Pewne tedy pobudki prywatne, i do tego

przypadkowe, niewypywajce z ogólnych zasad, jakie zasto-

sowywano przy oznaczaniu dokumentów, nadajcych si do prze-

chowania archiwalnego, mogy w tym lub owym wypadku

wpyn wyjtkowo na przysporzenie archiwum koronnemu

dodatkowego materya.u aktów prywatnych.

Pozostae cztery akty dziau krakowskiego, to trzy do-

kumenty Bolesawa Wstydhwego z 1270 i 1278, oraz jeden

dokument Alberta wojewody krakowskiego z 1305, wszystkie

w szczególnych sprawach prywatnych, wic: nadania wsi,

zwolnienia ich od ciarów prawa ksicego, dziay dóbr ro-

dzinnych. Nasuwa si pytanie: czy akty te uwaa moemy
za skadnik archiwum ksicego od pocztku? Zewntrznie

rzecz biorc, moliwo taka daJ'aby si pomyle: znaczyoby

to, e ksi, czy dostojnik ksicy, wydajc pewien tego

rodzaju dokument interesowanej stronie prywatnej, poleca

równoczenie spisa drugi egzemplarz równobrzmicy, formal-

nie tak samo wygotowany (na pergaminie, z pieczci) i za-

rzdza, niejako dla kontroli na przyszo, zoenie jego w ar-

chiwum. Nie potrzeba jednak tómaczy z osobna, jak nie-

prawdopodobnem, a raczej wprost niemoliwem byoby z in-

nych wzgldów takie przypuszczenie. Nawet najbardziej roz-

winite kancelarye wspóczesne, n. p. papieska, dc w istocie

do stworzenia kontroli co do wydawanych aktów, nie pozwa-

lay sobie na zbytek podwójnego ich wygotowywania po wszel-

kiej formie, z czcymi si z tem kosztami i nakadem pracy;

poprzestaway tylko na prowadzeniu ksig (t. z. registrum),

w których zapisywano po kolei wydawane akty, i to pospo-
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licie z najdalej idcemi skróceniami czci formuowych^. Nie

ma ladu, eby ówczesne kancelarye dzielnicowe polskie, jak

zreszt i jakiekolwiek inne wieckie na Zachodzie, zdobyy si

chociaby na takie rejestry dokumentów. Wszak co do Nie-

miec nawet da si stwierdzi na pewno, e conajmniej do

czasów Henryka VII wcznie (1308—1313) takiego registrum

w kancelaryi tamtejszej nie byo 2. Tem mniej mona tu myle
o podwójnem, formalnem wygotowywaniu aktów, wychodz-
cych z kancelaryi ksicej, i o przechowywaniu ich po je-

dnym egzemplarzu w archiwum ówczesnem. Take i w za-

chodnich kancelaryach tego czasu nie doprowadzono do takiej

doskonaoci; przechowywano
^
wprawdzie drugie egzemplarze

pewnych aktów, ale tylko najwaniejszych, ogólnego znaczenia,

n. p. ustaw i rozporzdze królewskich i t. p.^. Nie ma otó

podstaw do przypuszczenia, eby zasady przechowywania

archiwaliów w archiwum ksit krakowskich byy doskonal-

sze od tamtych. Gdyby zreszt nawet, wbrew wszystkiemu,

przyj je tu jako rzecz moliw, naleaoby w kadym razie

szuka dowodów systematycznego ich stosowania; tymczasem

dowodów takich nie ma, owszem jest dowód poredni przeciwny,

chociaby w samej iloci przytoczonych tu dokumentów. Na
bezhk aktów, wydawanych w tym czasie (do 1306) przez ksi-

t czy ich urzdników w sprawach prywatnych, niepodobna

przypuci, eby si ich w krakowskiem archiwum zachowa

miao tylko cztery, mimo wszystkie moliwe straty, jakie

w archiwum tem w kolei wieków dayby si pomyle a do

daty spisania inwentarza. Nie ma wreszcie podstawy do przy-

puszczenia, e chodzi tu o jakie tylko szczególne rodzaje

* Por. Breslau, Hdbuch d. Ukdenlehre 93 n. 101 n. Wiadomo-

ci o takiem registrum w kancelaryi papieskiej sigaj ju pocztków

V stul., ale z kilku najbliszych potem wieków dochoway si one tylko

fragmentarycznie; w peni zachowane dopiero od Innocentego III (1198),

Ibid. 96.

« Ibid. 108. 109.

' Co do Merowingów i Karolingów por. Ibid. 92.
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aktów, dotyczce pewnych spraw czy przedmiotów, ze wzgldu
na które mianoby je zachowywa w drugim egzemplarzu,

n. p. o akty, dotyczce dóbr, co do których ksiciu zastrze-

one byy pewne prawa, które zatem utrzymywa naleao
w ewidencyi i t. p. Odnone cztery dokumenty dotycz bo-

wdem albo dóbr wtedy wanie przez ksicia na wasno pry-

watn nadanych, albo innych jeszcze spraw, jak n. p. zgoa
dla skarbu ksicego obojtnych zapisów wiennych midzy
osobami prywatnemi i t. p.

Geneza przynalenoci tych aktów do archiwum musi

by tedy wytómaczona inaczej. Sama znikajco maa ich

liczba wskazuje, e s to tylko wyjtkowe, przygodne nabytki

archiwum, które w kadym wypadku odnie naley do pe-

wnych przyczyn szczególnych, i to takich, które nie w organi-

zacyi archiwum, czy w stosowanym tame systemie przecho-

wywania aktów, ile raczej w inicyatywie i dzisialnoci inte-

resowanych stron prywatnych tkwiy. Pobudki za i sposoby

takiego postpowania mogy tu by najrozmaitsze. Na jeden

wskazalimy ju przed chwil: osobie, która podrobia doku-

ment, mogo zalee na tem, eby, dla nadania mu pewniej-

szego waloru, znalaz si w archiwum koronnem. Kiedyindziej,

oczywicie take co do dokumentów autentycznych, moga
sobie osoba prywatna uprosi przechowanie w archiwum dla

bezpieczestwa. Kiedyindziej zdarzy si mogo, e wygoto-

wany w kancelaryi dokument nie zosta przez stron dla ja-

kichkolwiek przyczyn odebrany czy wykupiony, skutkiem czego

pozosta w archiwum. I znowu w innym wypadku moga
strona przynie dokument do zatwierdzenia przez póniej-

szego wadc, a odebrawszy zatwierdzenie, pozostawi da-

wniejszy akt w kancelaryi, skd przedosta si do archiwum.

Takie pozostawienie dawniejszych aktów da si te pomy-

le jako rzecz mohwa z okazyi póniejszych procesów, to-

czonych przed sdem królewskim, kanclerskim i t. p. e ta-

kie przyczyny nieraz tu dziaa mogy, na to wskazuje po-

rednio okoliczno, e zarówno w omawianej tu grupie, jako
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te innych, o których póniej namienimy, wszystkie bez wy-

jtku, albo prawie wszystkie akty opiewaj na odbiorców

wieckich, i to przedewszystkiem na zwyke osoby prywatne,

wyjtkowo na rzecz jakiego miasta, i to mniejszego; nie ma
tu dokumentów na rzecz instytucyj kocielnych, czy wikszych

miast, które posiaday ju wtedy wasne swoje archiwa i wielk

rozwijay staranno o pene zgromadzenie odnonego zasobu

dokumentowego we wasnych swoich zbiorach. Nie mówi ju
z osobna o wypadku, wielokrotnie w owych czasach wyranie

stwierdzi si dajcym, e w razie pozbycia dóbr oddawano

nabywcy take dawniejsze, do tych dóbr odnoszce si do-

kumenty^; kto tedy sprzedawa czy mienia sw majtno
z panujcym, móg mu te ustpi odnonych aktów dawniejszych,

które potem dostaway si do archiwum. Monaby niewtpli-

wie przyczyn podobnych doszuka si jeszcze wicej; wystar-

cz przecie te, które przytoczyhmy. Tómacz one, dla czego

ten czy ów akt w szczególnej sprawie prywatnej znalaz si

w archiwum; tómacz te zarazem, dla czego racyi nabycia

wszystkich, jakie tu ostatecznie zgromadzono, nie zdoamy

sprowadzi do jakiej wspólnej zasady. Przyczem wyjania

si zarazem, e data wcielenia takiego aktu do archiwum,

niezalenie od daty, jak jest opatrzony, moe by jakakol-

wiek. Móg wyjtkowo akt taki znale si od pocztku w ar-

chiwum, n. p. jeli strona nie odebraa zamówionego dla sie-

bie egzemplarza; ale móg te dosta si tam kiedykolwiek

póniej, na caej przestrzeni czasu a do spisania inwentarza

w kocu XVn stulecia. Ze wzgldu na podniesione momenty

mona cay ten materya okreli pokrótce jako materya
archiwalny przygodny. Dla rozwietlenia dziejów archi-

wum koronnego w dobie przedjagielloskiej jest on w zasa-

1 Por. n. p. akt z 1300, w którym stwierdzono, i konwent by-

szewski, sprzedawszy arcybiskupowi gnienieskiemu pewn wie, wr-
czy mu dawniejsze przywileje, wsi tej dotyczce. Kod. dypl. Wielk.

n. nr. 829.



Rekonstrukcya objtku z inwentarza 1682 269

dzie bez znaczenia; nie da si bowiem okreli, czy i w ja-

kich okazach przedosta si do archi\vTim ju w tym okresie.

Przejdmy do innych ziem, zczonych jeszcze przez

ostatnich Piastów w wspólne pastwo, i rozwamy najpierw,

podobnie jak co do Maopolski, spisane w inwentarzu zabytki

archiwalne z czasów, w których poczenia tego jeszcze nie

byo, zatem kiedy one znajdoway si jeszcze pod rzdem
ksit dzielnicowych. Na równi z nimi zszeregujemy tu jednak

take zabytki tych ziem, które byy ju jaki czas czci
skadow odnowionego pastwa, ale póniej jeszcze, w pe-

wnych okresach lat przed 1386, wydzielane byy osobnym ksi-

tom w zarzd namiestniczy, lenno lub w osobne dzielnice

ksice, jak si to n. p. pod sam koniec przedjagielloskiego

okresu stao z Rusi i Dobrzyniem, oddanych przez Ludwika

Wodzisawowi opolskiemu. W przegldzie tym odpadn prze-

dewszystkiem dziay, dotyczce ziem sieradzkiej i -
czyckiej, które ani przed r. 1306. ani take w pewnych

okresach póniejszych, kiedy przejciowo dostay si jeszcze

w posiadanie innych Piastów \ nie s w inwentarzu zast-

pione adnym dokumentem 2. Z innych ziem przewana ilo
niehcznych zreszt zabytków z tego czasu, to akty miejsco-

wych ksit dzielnicowych w szczególnych sprawach pry-

watnych, znowu wic: nadania dóbr, zatwierdzenia dokonywa-

nych sprzeday, zamian, dziaów rodzinnych, zwolnienia pe-

wnych wsi od ciarów ksicych, przywileje na prawo nie-

mieckie, zatwierdzenia niektórych przywilejów miejskich, wy-

roki ksice w prywatnych sporach sdowych i t. p. Zie-

mia poznaska wykazuje 2 dokumenty do tej grupy na-

lece: t. j. przywileje Bolesawa Pobonego z 1252 i Prze-

» Sieradz ok. 1327 ustpiony Przemysowi kujawskiemu, wraca do

Polski po jego mierci ok. 1339; czyca nadana 1327 i 1337 Wodkowi do-

brzyskiemu, ponownie wcielona do Polski po jego zgonie ok. 1352, por,

wywód Ktrzyskiego, Zapis Kazim. W. dla Kazim. Bogusawowica

45-50.
' Ryk aczewski, Invent. 304. 318.
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mysa II z 1275, ziemia kaliska jeden, akt Przemysa II

z 1290, ziemia brzeska jeden, równie akt Przemysa II

z 1278, ziemia inowrocawska 2, dokumenty Wodzi-

sawa Biaego z 1362 i Opolczyka z 1380, ziemia do-

brzyska 2, akty Ziemowita Kazimierzowica z 1300 i Opol-

czyka z 1383, ziemia ruska trzy dokumenty Lwa hali-

ckiego z 1265, i trzy inne Wodzisawa opolskiego z 1375

—

1378; do czego wszystkiego doda jeszcze mona zapisany

przy kocu inwentarza w dziale V a r i a dokument Przemy-

sa II z 1284 1. Zestawione tu akty w przewanej czci sta-

nowi zarazem cakowity materya, wykazany w inwentarzu

w dobie przed poczeniem odnonej ziemi z reszt Polski;

tylko w dziale wielkopolsko-poznaskim, kujawskim, inowro-

cawskim, zachodz pewne wyjtki, nieprzekraczajce razem

cyfry kilku, które ze wzgldu na odmienny charakter naley

wyczy i na dalszem miejscu omówi osobno. Co do wszyst-

kich natomiast, jakie tutaj z osobna podahmy, stwierdzimy,

e gdyby tu nawet przypuci bezporednie zoenie ich w ar-

chiwum, zaraz w chwili pojawienia si, w kadym razie nie

monaby mie na myli archiwum krakowskiego. Miejscem

pierwotnego przechowania tych aktów mogyby by w takim

razie tylko inne arcliiwa ksice dzielnicowe, wic: archi-

wum wielkopolskie, kujawskie, dobrzyskie i t. p., i dopiero

kiedy póniej, po zjednoczeniu odnonych ziem z reszt Pol-

ski, mogyby owe zabytki przedosta si do archiwum kra-

kowskiego. Ale i to przypuszczenie jest pewno niezasadne; bo

cay wyszczególniony tu zasób aktów, to materya archiwalny

przygodny, w okrelonem poprzednio znaczeniu; móg ten ma-

terya nie istnie wcale w archiwach dzielnicowych przed po-

czeniem owych ziem z Polsk, a dosta si dopiero póniej

do archiwum krakowskiego wprost, i to na caej przestrzeni

czasu, a do koca XVn wieku. I on zatem nie objani w ni-

czem dziejów tego archiwum w przedjagielloskiej dobie.

» Rykaczewski, Invent. 249. 277. 296. 324. 332. 388.

i
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Z czasów przed poczeniem co do kilku tylko doku-

mentów, spisanych w omawianych tu dziaach inwentarza, ze

wzgldu na ich tre i charakter, da si przyj na pewno,

albo przynajmniej z wielkiem prawdopodobiestwem, e we-

szy one od pocztku w skad odnonych pozakrakowskich
archiwów dzielnicowych. Do ksicego archiwum wielkopol-

skiego dosta si móg w ten sposób wymieniony w dziale

poznaskim wyrok polubowny Przemysa II midzy Lesz-

kiem sieradzkim a Ziemomysem kujawskim z r. 1278; ze

wzgldu na odbiorców mona zreszt przyj take, e zu-

ytkowany w inwentarzu egzemplarz pochodzi z archiwum

kujawskiego (nr. I. o)^. W kujawskiem znowu archiwum ksi-

cem linii modszej (Ziemomysa kujawskiego) znalazy si

pewno od pocztku wymienione w dziale kujawskim:
ukad pojednawczy Gerwarda biskupa wocawskiego z Prze-

mysem, Kazimierzem i Wodkiem kujawskimi z 1311 (nr. V. d),

akt panów kujawskich, powiadczajcy tre ukadu o na-

stpstwo w rzdach, zawartego midzy Przemysem a Lesz-

kiem z r. 1318 (nr. V. f) i dokument Piotra z Neuenburga,

powiadczajcy ugod midzy Leszkiem a Przemysem, z 1319

(nr. V. g)2. Moe z dziau inowrocawskiego zaliczy

tu bdzie mona jeszcze zobowizanie Premonstrantek po-

ckich wobec Kazimierza kujawskiego z 1343 w przedmiocie

niepozbywania pewnych wsi bez jego zezwolenia ^ Do kra-

kowskiego archiwum mogy te akty dosta si dopiero pó-

niej, jako uzupenienie, nierychlej jak po przyczeniu odno-

nych ziem do wspólnego kompleksu pastwowego, i to praw-

» Rykaczewski, Invent. 277.1nny, w dziale tym wymieniony, rze-

komo z 1306 pochodzcy akt, zobowizanie dziedziców Ptaszkowa do wy-

dania królowi Wodzisawowi zamku ptaszkowskiego, który ze wzgldu na

tre pewno przedosta si do archiwum w chwili dorczenia, ma zmy-

lon tu dat; jest to zobowizanie z 1386 wobec Jagiey, por. Kod.

dypl. Wielk. III. nr. 1846, naley ju zatem do okresu jagielloskiego.

2 Rykaczewski, Invent. 322. 323.

3 Ibid. 328.
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dopodobnie równoczenie lub w najbliszym czasie potem, za-

tem jeszcze w przedjagielloskiej dobie; co do zabytku archi-

walnego wielkopolskiego wysuwa si tu zatem jako pocztkowa

data rok 1314, co do zabytków kujawskich czasy przerywa-

nych kilkakrotnie rzdów ostatniego przedstawiciela linii Zie-

momysowej, Wtodzisawa Biaego, w drugiej poowie Xr\^ w.,

moe ju po pierwszem jego porzuceniu Gniewkowa 1365 r.

Z póni ejs zy eh czasów przedjagielloskiej
doby, w których wszystkie wymienione powyej ziemie ko-

ronne nale ju do wspólnej caoci pastwowej, mniejsza

o to, czy przed, czy po odnowieniu królestwa r. 1320, wy-

kazuje znowu inwentarz, odnonie do kadej z nich, pewn
ilo dokumentów, które, o ile chodzi o ich przynaleno,

wzgldnie pochodzenie archiwalne, rozdzieh naley, podobnie jak

poprzednio, na dwie osobne grupy. Jedna, to dokumenty wad-
ców polskich, lub wyjtkowo innych miejscowych wystawców,

dotyczce szczególnych spraw prywatnych, takiej samej lub

podobnej treci, jak j scharakteryzowahmy ju przedtem.

Zahczymy tu: z dziau krakowskiego 1 akt okietka

z 1306, 6 aktów Kazimierza W. z 1343—1369, 1 Elbiety

z 1379 i 1 Ludwika z 1381^; z dziau sandomierskie-
go 4 akty Kazimierza W. z 1334—1369, 1 akt Ludwika

z 1375, oraz akt wójta poanieckiego z 1363^; z dziau po-

znaskiego 2 akty wystawców prywatnych z 1358 i 1372,

oraz po 1 akcie Kazimierza W. z 1361 i Ludwika z 1380 ^j

z dziau sieradzkiego po 1 akcie okietka z 1327, Ka-

zimierza W. z 1349 i Elbiety z 1375*; z dziau brze-

skiego po 1 akcie okietka z 1317, Kazimierza W. z 1347

i Ludwika z 1375^; z dziau r u s k i e g o akt Kazimierza W.
z 1358, tudzie Anny (tak; ma by: Maryi) królowej wgier-

1 Rykaczewski, Invent. 195—196.

2 Ibid. 236-237.

8 Ibid. 278.

< Ibid. 304.

5 Ibid. 324.



Rekonstrukcya objtku z inwentarza 1682 273

skiej z 1383 1; wreszcie z dziau Varia 4 podobnej treci

akty Kazimierza W. z 1336—13562. Wszystko to, w myl
poprzednich wywodów, materya archiwalny przygodny, który

niekoniecznie od razu, a w przewanej czci najprawdopo-

dobniej dopiero w rónych czasach póniejszych dosta si

do archiwum koronnego; nie daje on wic adnej podstawy

do objanienia dziejów tego archiwum w przedjagielloskiej

dobie.

Nastpujce tylko akty z przed r. 1386, w dziaach tych

wymienione, dadz si poj jako skadnik archiwum koron-

nego od pocztku: w dziale wielkopolskim (ogólnym):

akt konfederacyi rycerstwa wielkopolskiego z 1352 (nr. 53)^;

w dziale poznaskim akt Maka Borkowica, wojewody

poznaskiego, z 1358, którym zobowizuje si do wiernoci

wobec króla (nr, 63)^; w dziale kaliskim akt miasta Ka-

lisza, lubujcy wierno Ludwikowi i jego córkom, z 1374

(nr. 77)5; wreszcie z dziau Varia akt Kazimierza W. z 1364,

stwierdzajcy co do niewymienionej tu z nazwiska osoby (S-

dziwoja, kasztelana nakielskiego), i usprawiedliwi si (raczej

owiadczy gotowo usprawiedhwienia si) z zarzutu zdrady

kraju (nr. 68)^ W dziale kujawskim (ogólnym) znaj dzie-

1 Rykaczewski, Invent. 249—250.

'Ibid. 388-389.
» Ibid. 276.

* Ibid. 278.

« Ibid. 297.

' Ibid. 389. W dziale sandomierskim wymienia inwentarz,

ibid. 236 rzekomy akt z r. 1328, moc którego Andrzej Cioek, tenuta-

ryusz sandomierski, zobowizuje si wobec króla dochody z swej tenuty

obraca na budow zamku sandomierskiego. Gdyby datacya odpowiadaa

rzeczywistoci, naleaoby ten akt, ze wzgldu na jego tre i odbiorc,

uzna za skadnik archiwum koronnego ju w czasach okietka. W rze-

czywistoci jednak data zmylona tu jest o cae sto lat;- dokument po-

chodzi z r. 1428 i odnosi si do Andrzeja Cioka z elechowa, podko-

morzego i starosty sandomierskiego za czasów Jagiey. Równie podany

w dziale aktów ruskich, Ibid. 249 akt z 1319: episcopus Luceorien-

sis ritus Graeci regni Polonie promittit regi Polonie pro metropoli Ha-

B al z er O., Skarbiec i archiwum koronne. 18
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my jeszcze akt z samego schyku przedjagielloskiej doby,

który niewtpliwie zoony zosta w archiwum koronnem

w chwiH dorczenia, a mianowicie akt Ziemowita IV mazo-

wieckiego z 12 grudnia 1385, stwierdzajcy objcie Kujaw

w zastaw od Jadwigi^; dla przyczyn, które póniej owietlimy

dokadniej 2, nie zahczymy go ju jednak do rzdu omawia-

nych na tem miejscu dokumentów.

W przeciwstawieniu do tego niezwykle ubogiego mate-

teryau, jaki w caej grupie rozpatrzonych tu aktów poszcze-

gólnych ziem koronnych da si wydziehó jako pierwotny

skadnik arcliiwum krakowskiego w dobie przedjagielloskiej,

wykazuj spisy inwentarza, odnonie do tych samych ziem,

zaraz w najbliszych potem czasach panowania Jagiey,
niezwyke bogactwo dokumentów, co do których stwierdzi

si da czy to z ca pewnoci, czy te z najwikszem praw-

dopodobiestwem, e zoone zostay w archiwum koronnem

zaraz w chwili powstania. W spisach kadej z tych ziem,

w chronologicznych ramach 1386—1434 r., znajdzie si wpra-

wdzie pewna Uo aktów, które wyczy naley bd to jako

materya archiwalny przygodny, bd jako wtphwy z innych

powodów co do pierwotnej swojej przynalenoci archiwalnej,

bd wreszcie, wyjtkowo, jako niewtphwy nabytek póniej-

szy z innych zbiorów; ale po tych wyczeniach pozostanie

zawsze jeszcze w kadym dziale bogaty, ilociowo przewaa-

jcy zasób aktów, które trzeba uzna za archiwaha koronne

od pocztku; gdzieniegdzie za ukada si rzecz nawet w ten

sposób, e wszystkie w danym dziale z czasu tego wyUczone

akty do tej grupy zaliczone by musz.

Nale tu mianowicie: przyrzeczenia stanów co do obioru

jednego z synów królewskich po zgonie Jagiey, homagia ziem

liciensi ducentas marcas se soluturum, ma zmylon dat i odnosi si

do czasów Jagiey.

1 Rykaczewski, Invent. 323.

* Por. cze IV rozdz. I i II.
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i miast, skadane bd to samemu królowi, bd przyszemu
synowi-nastpcy, przysigi wiernoci biskupów, zobowizania

dostojników, dziercych grody lub zamki, do niewydawania

ich nikomu prócz królowi lub jego synom, akty rkojemstwa
pewnych ziem lub dostojników wobec króla za pewne podej-

rzane lub czasowo z jctwa wyzwolone osoby, czy te przy-

rzeczenia, ubezpieczajce króla co do niewynoszenia procesów

przeciw niemu, uzupenienia zapisów wiennyci, zeznanych

przez króla na rzecz jego maonek, powiadczenia królewskie

co do przeniesienia pewnych len ksicych na rzecz innych

ksit, pisma biskupie, przenoszce na króla prawo patronatu

co do kanonikatów i innych prebend pewnej katedry. Obok

tych aktów, mniej lub wicej politycznej treci, niezwykle bo-

gatym jest zasób aktów skarbowych; powtarzaj si one z tak
jednostajnoci we wszystkich dziaach, a w obrbie kadego
z nich wystpuj w tak znacznej iloci, i nie mona wtpi,
e gromadzenie ich w archiwum, zaraz w chwili wydania, byo
w tym czasie wypywem pewnego, z góry ustalonego systemu;

celem za, który tu przywieca, byo oczywicie zabezpieczenie

rodków dowodowych w wszelakich sprawach o dobra i do-

chody królewskie. Nale tu: przywileje Jagiey w przedmio-

cie zakupna pewnych dóbr na rzecz skarbu, w przedmiocie

nadania dóbr skarbowych lub zamków w zastaw, lenno, do-

ywocie, nadania dóbr z zastrzeeniem zwrotu w razie bez-

potomnej mierci obdarowanego, niezwykle czste zapisy pe-

wnych sum na dobrach królewskich, konsensy na wykupno

lub zastaw zamków czy wsi królewskich, zastrzeenia poboru

ca w pewnych, przywilejami obdarzonych miastach, zeznania

dugów, zacignitych przez króla i asygnaty ich wypaty, pisma

do obcych wadców w sprawie zwrotu pewnych dóbr. I na od-

wrót, dokumenty osób prywatnych, jak cesye praw lub dóbr na

rzecz króla, zeznania nalenych mu dugów, zobowizania dzier-

awców up do opaty pewnych czynszów skarbowi, kwity

uiszczonych przez skarb zapat dunych. Wreszcie: wyroki

sdów zwyczajnych lub rozjemczych w sporach midzy kró-

18*
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^eni a osobami prywatnemi o miasta czy dobra ziemskie,

niemniej te wyroki, skazujce na zapat królowi pewnych
grzywien z powodu popenionych wystpków.

Stosunek cyfrowy aktów, które w myl podanych kry-

teryów uzna naley za pierwotny skadnik archiwum koron-

nego w czasach Jagiey, do ogólnej iloci dokumentów z tego

samego okresu (1386—1434), zapisanych w odnonych dzia-

ach inwentarza, przedstawia si jak nastpuje: w dziale kra-

kowskim na 52—33'^, w sandomierskim na 28—20 2, w wiel-

kopolskim (ogólnym) wszystkie 3 wymienione akty 3, w pozna-

skim na 30—28 *, w kaliskim na 26—24 ^, w sieradzkim na

12—9^, w czyckim na 9—6^, w kujawskim (ogólnym) na

3—2 ^, w brzeskim na 6—5 ^, w inowrocawskim na 6—3 1°,

w dobrzyskim na 7—6
", w ruskim na 59—41 ^^, wreszcie

w dziale »Varia« wszystkie 6 w granicach tego czasu wy-

mienione ^^ Razem na ogó wymienionych tu 247 sztuk, conaj-

mniej 186 aktów z czasów Jagiey dostal'o si do arcliiwum ko-

ronnego wprost i bezporednio po wygotowaniu lub dorczeniu.

Na tem zamykamy przegld zawartoci inwentarza z 1682,

o ile ona posuy moe za wskazówk do objanienia dzie-

jów archiwum w przedjagielloskiej dobie, a zarazem do owie-

tlenia rónic, jakie tu zachodz midzy stosunkami z tego

czasu, a najbliszym potem okresem rzdów Jagiey. eby

1 Rykaczewski, Invent. 196—201.

2 Ibid. 237—240.

» Ibid. 276.

* Ibid. 278-282.

5 I b i d. 297—299.

6 Ibid. 305-306.

'Ibid. 318-319.

8 Ibid. 323-324
9 Ibid. 324-325.
10 Ibid. 328—329

"Ibid. 332—333.

" Ibid. 250-255.

"Ibid. 389,
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Z ca-ej tej rozrzuconej mozaiki szczegóów wydoby pewne

wnioski ogólne, naley je obecnie zestawi wszystkie, w wspól-

nem cyfrowym zgrupowaniu. Obejmie ono przedewszystkiem,

jak wynika z istoty rzeczy, oraz poprzednich uwag, dwa

chronologicznie wyodrbnione dziay: przedjagiellosk i Ja-

gieowy; w dziale za przedjagielloskim okae si jeszcze

potrzeba rozdzielenia materyau na dwie osobne grupy, z któ-

rych jedna zawiera bdzie akty, wcielone do archiwum kra-

kowskiego w chwih pojawienia si, druga za takie zabytki,

które zrazu mieciy si w innych archiwacii, ale do archi-

wum krakowskiego dostay si jako uzupenienie dodatkowe,

czy to na pewno, czy przynajmniej prawdopodobnie jeszcze

w dobie przedjagielloskiej.

Aktów przed jagielloskich, które od razu wcie-

lone zosta/y do archiwum, dohczyhmy si tedy w dziaach

inwentarza z 1682: inflanckim 1, krzyackim 6, brandenbur-

skim 1 ,
pomorskim 1 , wgierskim 4, lskim 2 , ogólno-

polskim 2, ogólno-wielkopolskim 1, poznaskim 1, kali-

skim 1, mazowieckim 2, pockim 1, w »Variach« 1, razem

sztuk 24.

W teje samej przedjagielloskiej dobie przedostay si

do archiwum krakowskiego na pewno lub prawdopodobnie

jako materya dodatkowy, przeniesiony w latach 1306,

1314, 1339, 1343 i 1365 (lub okoo tyche dat) z innych

archiwów: krzyackich, kujawskich obu hnij ksicych, star-

szej i modszej, i z archiwum wielkopolskiego, akty, wymie-

nione w dziaach inwentarza: krzyackim: 54 sztuk, lskim
5 sztuk, poznaskim 1 sztuka, ogólno-kujawskim 3 sztuki

i inowrocawskim 1 sztuka, razem 64 sztuk.

W wietle zestawie inwentarza ogólny objtek archi-

wum koronnego u samego schyku przedjagielloskiej doby,

zarówno w aktach zoonych od razu, jako te w materyale,

dodatkowo przy rónych sposobnociach wcielonym, pomijajc

tu zgoa nieuchwytny materya archiwalny przygodny, da si

zatem okreh cyfr 88 aktów.
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Z osobna i z naciskiem podkreli tu trzeba, e lwia cz,
bo prawie dokadnie trzy czwarte owej cyfry, to uzupenienia

dodatkowe, które dla rozwietlenia dziejów archiwum koron-

nego, a zwaszcza jego ustroju i stosowanego w nim systemu

zachowywania aktów przedstawiaj znaczenie podrzdniejsze:

s bowiem wypywem przypadkowo zdarzonych okolicznoci

póniejszych, jak nabycia tej czy owej dzielnicy, posiadajcej

dawniejsze archiwum ksice, lub pozyskania obszerniejszego

materyau dowodowego z okazyi procesu, z obc potency

prowadzonego. Waciw, gówn podstaw do owietlenia

organizacyi i dziejów tego archiwum stanowi moe tylko

ten materya, co do którego dao si stwierdzi, e go tu

zoono od razu. A takich aktów wykazuje spis powyszy
tylko 24. Z doby panowania ksit dzielnicowych w I^jako-

wie i najbliszego potem królestwa Wacawów, wreszcie z ca-

ego nawet okresu rzdów okietkowych, przed, czy po koro-

nacyi z 1320 r., nie ma w tym spisie ani jednego aktu;

dopiero z póniejszych czasów Kazimierza W. zachowao si

ich tu 21, z czasów Ludwika 2, wreszcie z czasów bezkró-

lewia po jego mierci 1.

W przeciwstawieniu do tego wykazalimy w poszcze-

gólnych dziaach inwentarza jako pierwotny (od razu istnie-

jcy) objtek archiwum koronnego z czasów samego Jagiey

nastpujce iloci aktów: w dziale papieskim 19, cesarskim

3, austryackim 2, brandenburskim 4, krzyackim 74, pomor-

skim 6, duskim 1, wgierskim 18, spiskim 2, czeskim 3, l-
skim 15, wooskim 29, litewskim 51, beskim 5, podolskim 3,

woyskim 2, kijowskim 1, ogólno-polskim 12, maonek kró-

lewskich 2, krakowskim 33, sandomierskim 20, a raczej 21 ^,

wielkopolskun 3, poznaskim 28, a raczej 29 2, kaliskim 24,

sieradzkim 9, czyckim 6, kujawskim 2, brzeskim 5, inowro-

» Por. str. 273 przyp. 6.

2 Por. str. 271 przyp. 1.
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cawskim 3, dobrzyskim 6, ruskim 41, a raczej 42 *, wreszcie

w dziale »Varia« 6. Razem dao si tu zestawi conajmniej

441 aktów, które za czasów Jagiey wczone zostay do ar-

chiwum zaraz w chwili ich powstania.

» Por. sir. 273 przyp. 6.



II.

Wykaz uzupeniajcy objtku archiwum koronnego przed-

jagielloskiej doby na podstawie materyau tego archi-

wum w inwentarzu z r. 1682 pominitego.

Zestawienia poprzednie, o ile chcielibymy je poczyta

za obraz rzeczywistego stanu archiwum koronnego czy to

w przedjagieUoskiej dobie, czy w czasie panowania Jagiey,

s z pewnoci bardzo niedokadne. Najpierw dla tego, e
same kryterya, zastosowane przez nas poprzednio przy se-

gregacyi materyau, mog by, w odniesieniu do poszczegól-

nych wypadków, zawodne, e wic pewien dokument, zapi-

sany w inwentarzu, dla pewnych wzgldów zasadniczych wy-

czony przez nas z pierwotnego objtku archiwum, móg
przecie, dla tej czy owej przyczyny szczególnej, znale si

w niem od pocztku. Tak n. p. co do traktatów, zawartych

midzy dwoma obcemi pastwami, bez udziau Polski, nieraz

obojtnych dla niej, czasem wprost przeciw niej zwróconych,

a przeto w tajemnicy przed ni trzymanych, trzeba byo ze

wzgldów zasadniczych przyj, e nie mogy znale si od

razu w archiwum koronnem, i e, jeli je mimo to wymienia

inwentarz, to musz to by póniejsze nabytki; a przecie

da si przyj take, e ten lub ów akt tej grupy móg by
rzdowi polskiemu udzielony zaraz w osobnym egzemplarzu

przez jedn ze stron kontraktujcych, chociaby poufnie, albo,

e móg by przez rzd ten wydobyty za pomoc jakiej sztuki
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dyplomatycznej: wtedy za móg si dosta do archiwum

równoczenie albo prawie równoczenie z chwil pojawienia

si. Podobnych przyczyn, powodujcych wyomy od zasad,

na których oprze si musiay nasze kryterya, monaby za-

pewne doszuka si wicej: w tym czy owym wypadku nasza

segregacya moe by zatem niezasadna, a w lad za tem

zasób pierwotnych archiwaliów wymagaby stosownego uzu-

penienia.

Pozatem, gdyby tu nawet przyj, e inwentarz z 1682

poda wyczerpujcy spis wszystkich, bez adnego wyjtku,

aktów, jakie w czasie jego powstania mieciy si w archi-

wum koronnem, to przecie uoone na jego podstawie wy-

kazy poprzednie niekoniecznie obejmowa musz cao ma-

teryau, jaki w archiwum tem mieci si w rzeczywistoci

w cigu wieku XIV lub pierwszej poowy XV. Owszem, jest

rzecz nie tylko moliw, ale i prawdopodobn, e niejeden

akt, jaki tu wtedy by zoony, nie dochowa si do czasów

spisania inwentarza, a przeto nie móg by w nim uwzgl-

dniony. Strat pewnego, moe nawet pokaniejszego zasobu

aktów w cigu kilku stuleci, poprzedzajcych inwentarz, mona
tu przyj zarówno ze wzgldu na niekorzystne warunki po-

mieszczenia samego archiwum i nieumiejtny, pierwotny sposób

konserwacyi zabytków i, jako te dla niedo wystarczajcej

ich stray, która moga czy to uatwi usuwanie pewnych

dokumentów, czy te wywoa przypadkow ich zatrat i t. p.

Niezalenie od tych wszystkich momentów stwierdzi

1 Por, opis czynnoci komisyi rewizyjnej, która uoya inwentarz

z 1682: fornicemue, in quo archivum Regni conservatur... ingressi su-

mus, scrinia et saccos multos, privilegia et diplomata in se conti-

nentes, etpraeterea spars im multas, e asqu e varias litteras par-

tim in fasciculis, partim dissipatas reperimus; et uoniam fe-

torem ex yetustate scripturarum pulveribus oppletarum
Yaletudo nostra ibi tolerare non posset, labori nostro com-

modius seorsivum hypocaustum prope fornicem elegimus. Rykaczew-
ski, Invent. str. XIV. XV.
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jeszcze trzeba z naciskiem, e inwentarz z 1682, mimo wzgl-

dn, rzucajc si zreszt w oczy, wyszo nad da^vniej-

szymi inwentarzami archiwum i, przecie dalekim jest od wy-

czerpania materyau, jaki si w niem mieci w czasie jego

spisania. Dochowane po dzi dzie zbiory, w których prze-

choway si zabytki dawniejszego archiwum koronnego, za-

wieraj cay szereg aktów z przedjagielloskiej doby, których

w inwentarzu nie uwzgldniono; równie niektóre pubUkacye

dokumentów, ogoszone jeszcze w czasie istnienia Rzpltej na

podstawie róde, zawartych w arcliiwum koronnem, wska-

zuj, e istnia tam niejeden akt, w inwentarzu pominity.

A poród tych aktów znajdziemy wiele takich, co do których

nie mona przypuci, eby si do archiwum koronnego prze-

dostay dopiero kiedy póniej, po roku 1682; które, jak wska-

zuje ich tre i pochodzenie, mieci si w niem musiay od

pocztku, ju w przedjagielloskich czasach, których zatem

nie mogo tu brakn take i w r. 1682. Trzeba tedy inwen-

tarz uzna za spis niedokadny; a w lad za tem, chcc prze-

prowadzi dokadniejsze zobrazowanie stanu archiwum w przed-

jagielloskiej dobie, uzupeni jego wykazy dalszymi szczegó-

ami, na podstawie wspomnianego co dopiero materyau do-

datkowego.

Najwaniejszych dat i wskazówek uzupeniajcych do-

starcz nam zasoby, mieszczce si po dzi dzie w dwu

przedewszystkiem zbiorach, które podzieliy si spadkiem

dawnego archiwum koronnego, t. j. w x\rchiwum gównem war-

szawskiem i w Bibliotece ks. Czartoryskich w Krakowie. Po-

nadto wchodz tu czciowo w rachub take pewne zbiory,

znajdujce si dzi w Rosyi, do których przeniesiono cz
objtku archiwum koronnego, t. j. do niedawna Archiwum Se-

natu rzdzcego w Petersburgu, w którem jednak pozostaa

tylko mniej znaczna cz materyau, przewana bowiem ilo
dokumentów dawniejszych, zrazu tame zoonych, wcielona

1 Por. str. 231 n.
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zostaa 1808 do Biblioteki cesarskiej w Petersburgu^; a i to,

co w dokumentach pozostao jeszcze w Archiwum senackiem,

przeniesione zostao niedawno do Archiwum Ministerstwa spraw

zagranicznych w Moskwie. Niestety, z jedynym wyjtkiem

dawniejszego petersburskiego zbioru senackiego, którego ma-

teryay, z arcliiwum koronnego pochodzce, skatalogowa

i w regestach ogosi Ptaszycki^, aden z wymienionych co

dopiero innych zbiorów nie wyda dotd inwentarza przecho-

wywanych u siebie dokumentów redniowiecznych, po teme
archiwum pozostaych. Chcc zestawi dokadnie, co z ich

zasobu daoby si zahczy do pierwotnego skadu archiwum

w przedjagielloskiej dobie, naleaoby podj w kadym
z nich szczegóowe studya na miejscu, na podstawie pisanych,

do podrcznego uytku przeznaczonych katalogów, czego autor

tej pracy, ze wzgldu na czas i warunki, wród których ona

powstawaa, dokona nie móg. W znacznej jednak czci brak

ten da si zastpi przez szczegóowe rozpatrzenie rednio-

wiecznego materyau dokumentowego, ogoszonego drukiem

w nowszych czasach, zwaszcza w Hcznych naszych dyplo-

mataryuszach, których wydawcy korzystah przedewszystkiem

z obu najwaniejszych zbiorów dzisiejszych, zawierajcych

materya dawnego archiwum koronnego, t. j. z Archiwum

gównego w Warszawie i Biblioteki ks. Czartoryskich w Kra-

kowie. Ze wzgldu na to, e poszukiwania wydawców dyy
do moliwie dokadnego ogarnicia mieszczcych si tame
aktów redniowiecznych, zwaszcza pjzedjagielloskich, przyj
mona, e zestawiony na podstawie tych pubUkacyj ^'ykaz

dokumentów arcliiwum koronnego z owego czasu, jeeli nie

bdzie wyczerpujco dokadny, to w kadym razie zbliy si

znacznie do granic dokadnoci.

Nie potrzeba zreszt dodawa, e nie kady akt przed-

1 Por. Ptaszycki, Lit. Metr. 55.

* Ibid. 209 n. podany rejestr dokumentów redniowiecznych, z ar-

chiwum koronnego pochodzcych.
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jagielloski, z zbiorów tych w wspomnianych wydawnictwach

ogoszony, uzna bdzie mona za pierwotny skadnik archi-

wum koronnego. Rozstrzyga tu przedewszystkiem sama tre
dokumentów. Duo poród nich t. z. materyalu archiwalnego

przygodnego, zatem aktów prywatnego znaczenia, które mimo

wczesn swoj dat wej mogy w skad archiwum dopiero

dodatkowo, w jagielloskich, lub nawet póniejszych czasach i;

te zatem akty trzeba bdzie wyczy z zestawienia. Ale na-

wet inne dokumenty, w sprawach publicznych, chociaby

ogólno-pastwowych, jakie w wydawnictwach tych z wymie-

nionych zbiorów ogoszono, nie zawsze nadadz si do uwzgl-

dnienia w tem zestawieniu. Rozstrzyga musi tu znowu moment

formalny: czy odnony akt dochowa si w oryginale. Bo tylko

wtedy zasadnem bdzie przypuszczenie, e w chwili powsta-

nia czy dorczenia, pod jakkolwiek dat przedjagielloskiego

okresu, zoony zosta w archiwum koronnem, i e wanie
z tego powodu w oryginalnej swojej ekspedycyi dochowa si

tu do naszych czasów. I tak samo — o ile tego wymaga

tre i charakter aktu — zaliczy bdzie mona do skadu

przedjagielloskiego archiwum takie akty, które nie dochoway

si w oryginaach, jeno w póniejszych transumptach urzdo-

wych, jeeli same transumpty pochodz jeszcze z czasu przed

r. 1386 i znajduj si tu w oryginaach ^. cile rzecz biorc,

jako skadnik archiwum koronnego uznamy w tym wypadku

sam oryginalny transumpt przedjagielloski, nie za wczeniej-

szy akt transumowany, co do którego nie da si z dostate-

czn pewnoci rozstrzygn pytanie, czy w pierwotnej ekspe-

dycyi oryginalnej znajdowa si w archiwum koronnem. Z tego

spostrzeenia pynie zarazem dalsze, e takie akty przedja-

gielloskie, które dochoway si w transumptach, wystawio-

nych ju po roku 1386, nie wejd do naszego zestawienia,

chociaby nawet ze wzgldu na tre mogy by uznane za

1 Por. str. 267 n,

2 Por. n. p. w kocowym spisie nry 55. 58. 62 i in.

I

I
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skadnik archiwum koronnego. Nie ma bowiem pewnoci, czy

w pierwotnych ekspedycyach oryginalnych zoone byy w teme
archiwum; sam za transumpt, ze wzgldu na sw dat pó-

niejsz, naley ju do czasów, zestawieniem niniejszem nie-

objtych ^ Tem bardziej w zestawieniu tem nie nadadz si
do uwzgldnienia takie akty przedjagielloskie, które w zbio-

rach, po archiwum koronnem pozostaych, dochoway si wpraw-
dzie po dzi dzie, ale w póniejszych dopiero kopiach, n. p.

w odpisach, zamieszczonych w ksigach Metryki koronnej.

* Jako przykad podajemy zachowany dzi w Archiwum gównem
w Warszawie, zatem nalecy przedtem do archiwum koronnego tran-

sumpt z r. 1463 (wzgl. 1465) szeciu wanych aktów dawniejszych,

z których trzy przypadaj na dob przedjagiellosk, a z poród nich

dwa ze wzgldu na tre mogyby by uznane za skadnik archiwum

koronnego od pocztku; mianowicie: akt Kazimierza W. z 27 grudnia

1355 w przedmiocie nadania Ziemowitowi III ziem mazowieckich w len-

no, i akt tego króla z 14 lutego 1359, nadajcy temu Ziemowitowi zie-

mi pock, Kod. dypl. Ma z. nr. 77. 81 (trzeci transumowany tame
akt z czasów przed r. 1386, mianowicie dokument Bolesawa mazowiec-

kiego z 1349, nadajcy matce Elbiecie ziemi wyszogrodzk. Ibid.

nr. 70, ze wzgldu na wystawc i odbiorczyni mógby by uznany co-

najwicej za pierwotny skadnik archiwum ksit mazowieckich, nie

za archiwum koronnego). e oba wymienione akty Kazimierza mogy
wej w skad archiwum koronnego od pocztku, dowodzi nie tylko ich

tre, ale take okoliczno, e w archiwum tem przechowa si rewer-

sa Ziemowita III z 1355, odpowiadajcy pierwszemu z nich, jako te
dokument tego ksicia z 1359 w cisym zwizku z drugim z nich sto-

jcy i prawie równoczenie wydany (por. w kocowem naszem ze-

stawieniu nr. 57 i 64). Skoro jednak w zbiorach, pozostaych po archi-

wum koronnem, nie dochoway si pierwotne oryginay obu aktów Ka-

zimierzowych, przeto nie mona tej sprawy przesdza stanowczo; mo-

liwem jest bowiem take przypuszczenie, e kancelarya królewska, wy-

dajc je Ziemowitowi, nie zachowaa w archiwum koronnem drugich

równobrzmicych egzemplarzy oryginalnych i poprzestaa na samych

tylko rewersaach Ziemowita. Same za znowu transumpty z 1463 czy

1465, jeli nawet przyj, e dostay si do archiwum koronnego od

razu, nie mog, ze wzgldu na dat spisania, wchodzi w rachub przy

zestawieniu jego objtku w przedjagielloskiej dobie.
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I tutaj bowiem nie ma pewnoci, czy sucy za podstaw

kopii pierwotny egzemplarz oryginalny w teme wanie ar-

chiwum, czy te gdziekolwiek indziej przedtem by zachowany.

eby uzyska moliwie dokadny przegld caego mate-

ryau, nie poprzestaniemy jednak na wskazówkach wyda-

wnictw nowszych co do zachowanego po nasze czasy zasobu

aktów dawnego archiwum koronnego. Signiemy jeszcze do

publikacyj, ogoszonych w czasie istnienia Rzpltej, kiedy ar-

chiwem to stanowio niepodzieln, osobno dla siebie istniejc

cao, i rozpatrzymy, czy nie mieszcz si w nich jakie

jeszcze skdind nieznane akty, z archiwum tego zaczerpni-

te. Tego rodzaju publikacyj przytoczy tu mona kilka, wic:

askiego zbiór praw polskich (1506) S oparty na materyaach

archiwum koronnego, Przyuskiego statut (1553)2, który lubo

w przewanej czci spoytkowuje ju askiego, przecie tu

lub owdzie zamieszcza nieznany przedtem akt, z archiwum

tego zaczerpnity ^, przedewszystkiem za dyplomataryusz

Dogiela (1758— 1764)^, najbogatsz z owych czasów skarbnic

dokumentów, przechowanych niegdy w archiwum koronnem.

Nie bez znaczenia mog tu by take pewne wzmianki o aktach

tego archiwum, zawarte w Historyi Naruszewicza (1780

—

1786)^. Jest rzecz prawdopodobn, e podane czy wzmian-

kowane w tych wydawnictwach jako zaczerpnite z ówcze-

snego archiwum koronnego akty, znajduj si albo wszystkie,

albo w przewanej czci, w zbiorach dzisiejszych, po teme

archiwum pozostaych, wic n. p. w Archiwum gównem war-

szawskiem, Bibhotece ks. Czartoryskich i t. p.; o ile jednak

nie przedrukowano ich, z podaniem miejsca zachowania, w wy-

1 aski, Commune inclyti regni Polonie privilegium 1506.

2 Przyuski, Leges seu statuta ac privilegia regni Poloniae 1553.

* Por. Balzer, Przycz. do liist. róde prawa pol., Rozpr. Akad.

Umiej., Wydz. hist. S. II, XXI. 64.

4 Dogiel, Cod. dipl. reg. Pol. I. 1758, IV. 1764, V. 1759.

5 Naruszewicz, Historya narodu polskiego, t. II— VII, 1780—

1786; tom I wydany ju po zgonie autora 1824.
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dawnictwach nowszych, nie mona tej rzeczy rozstrzygn na

pewno dla zaznaczonego ju poprzednio braku katalogów. Owe
publikacye dawniejsze s tu zatem cennem stwierdzeniem, e
w kocowych wiekach istnienia Rzpltej dokumenty owe znaj-

doway si w archiwum koronnem; o ile tedy chodzi bdzie

o akty z przed roku 1386, a nie znajdzie si przyczyna za-

sadna, eby je uzna za jakie póniejsze, dodatkowe uzupe-

nienie tego archiwum, bdziemy je mogh zaliczy do jego

skadu ju w przedjagielloskiej dobie, od chwili powstania

czy dorczenia aktu samego, rozumie si pod tym jeszcze

warunkiem, i sama jego tre na tak przynaleno pierwo-

tn do archiwum tego wskae.

Nie potrzebujemy przytem wywodzi jeszcze osobno, e
zahczenie to nastpi tylko w tym wypadku, jeeh zachodzi

pewno, e mamy do czynienia z aktem oryginalnym, nie

kopi aktu dawniejszego , która moe by pochodzenia pó-

nego, z czasów po skoczeniu przedjagielloskiej doby. Na
szczególn zwaszcza uwag zasuguje z tego punktu widze-

nia materya, ogoszony przez Dogiela. Pomijamy ju, e wy-

dawca ten, jakkolwiek w przewanej mierze korzysta z za-

sobów archiwum koronnego, przecie czciowo uzupenia

swój zbiór aktami skdind zaczerpnitymi; tak n. p. co do

niektórych zaznaczone tu jest wyranie pochodzenie ze zbio-

rów Zauskiego; tych oczywicie nie uwzgldnimy, skoro nie

s powiadczone jako objtek archiwum koronnego. Ale na-

wet poród tych— najliczniejszych zreszt— które z archiwum

koronnego zaczerpn, znajduj si niektóre, zuytkowane w ko-

piach, n. p. kiedy wydawca stwierdza, i pewien akt pocho-

dzi »ex libro legationum«, t. j. z póniejszego odpisu w ksi-

gach Metryki koronnej. Pierwotna przynaleno takiego aktu

do archiwum koronnego w przedjagielloskiej dobie jest wt-
pliwa, dla tego nie bdzie go mona uwzgldni w naszem

zestawieniu. Wejd do zatem tylko te akty, które Dogiel

okrela jako zaczerpnite: »ex oryginali«, »ex archetypo« i t. p.,

lub przynajmniej »ex archivo regni«; wobec tego bowiem, e



288 Archiwum koronne i kapitulne

kopie, o ile suyJy mu za podstaw przedruku, wyranie

w kadym odnonym wypadku oznaczone s jako takie, przy-

j trzeba, i ogólnikowe wzmianki o pochodzeniu z archiwum

koronnego odnosz si do oryginaów.

Opierajc si na takich kryteryach, przystpujemy do ze-

stawienia uzupenie wykazanego poprzednio na podstawie

inwentarza z 1682 przedjagielloskiego objtku archiwum ko-

ronnego.

Z zachowanego po dzi dzie w A r c h i w u m gówne m
warszawskie m (AGW) materyau zaliczymy do nastpujce

akty, jako skadnik pierwotny (od chwiU pojawienia si): rozejm

Bolesawa lignickiego z Wodzisawem okietkiem z 1332 (nr. 24),

kilka aktów traktatowych w sprawach polsko-krzyackich,

jako to: punktacye Jana luksemburskiego z Kazimierzem W.
co do warunków wydania Polsce ziem dobrzyskiej i kujaw-

skiej przez Zakon z 1337 (nr. 31), porczenie pokoju kali-

skiego przez miasta maopolskie z 1343 (nr. 44) i dokument

Kazimierza W. w sprawie ustalenia granic midzy Kujawami

i Wielkopolsk z jednej, a ziemiami pomorsk i chemisk
z drugiej strony, z 1349 (nr. 48); ponadto: Jawnuty i innych

ksit litewskich rozejm dwuletni z Polsk z 1352 (nr. 51);

ukad Ziemowita III z Kazimierzem W. o Zakroczym i Wizn
z 1355 (nr. 57), i moliwie take akt tego ksicia, stwierdza-

jcy warunki ugody, zawartej przeze za porednictwem Ka-

zimierza z Elbiet, wdow po Waku pockim, o ziemi wy-

szogrodzk z 1359 (nr. 64); ukad posagowy landgrabiego

Henryka z Kazimierzem W. z okazyi maestwa z Adelajd

hesk z 1341 (nr. 34) i wreszcie przyrzeczenie wiernoci

miast Stawiszyna i Konina na rzecz Ludwika i jego potom-

stwa z 1374 (nr. 78); razem aktów 9.

Do tego doliczymy jeszcze dwa inne akty, w zbiorze

tym zawarte, które zrazu nalee musiay do innych archi-

wów, ale do archiwum koronnego przedostay si dodatkowo

prawdopodobnie jeszcze w przedjagielloskich czasach. Naley

tu najpierw: ukad Bolesawa kaliskiego z Zakonem krzyackim co
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do szkód wyrzdzonych przez jego poddanych, z 1271 (nr. U. d);

akt ten móg by do archiwum koronnego przeniesiony albo

1314 (lub póniej) z archiwum ksit wielkopolskich, albo

te 1339 z archiwum zakonnego, cznie z innym materyaem

krzyackimi Drugim jest akt W. Mistrza Konrada Sacka,

stwierdzajcy dokonany zastaw ziemi michaowskiej przez

Leszka kujawskiego, z 1304 (nr. V. c), którego dodatkowy

nabytek albo tak samo przypada na rok 1339, przy wskaza-

nej co dopiero sposobnoci (z archiwum zakonnego), albo te

na rok 1365 (lub póniej), po przyczeniu do Polski osta-

tniej dzielnicy modszej linii Piastów kujawskich 2.

Ze Zbiorów ks. Czartoryskich w Krakowie
(BCK) zaliczymy do pierwotnego objtku archiwum koronnego

w przedjagielloskiej dobie: rozejmy okietka z 1326 i Kazi-

mierza W. z 1334 z Zakonem krzyackim (nr. 21, 26), nadto

szereg (pi) umów szczegóowych midzy Polsk a Zakonem

z okazyi traktatu kaliskiego z 1343 (nr. 38, 39, 40, 41, 43);

z aktów za, dotyczcych wewntrznych spraw Polski: wielki

przywilej okietka dla miasta Kalisza, wystawiony przy obj-

ciu rzdów w Wielkopolsce 1314 (nr. 20), akt konfederacyi

trzech miast wielkopolskich w sprawie cigania zoczyców

z 1350 (nr. 50), ukad Kazimierza W. z arcybiskupem Jaro-

sawem w sprawie dziesicin w Wielkopolsce z 1360 (nr. 65),

tego króla przywilej na rzecz Kahsza jako metropoli prawa

niemieckiego w obrbie caej ziemi kahskiej z 1365 (nr. 71),

wreszcie Ludwika przywilej o wysokoci anowego w obrbie

posiadoci biskupstwa poznaskiego z 1381 (nr. 80), oraz

przyrzeczenie wiernoci rycerstwa wielkopolskiego wobec kró-

lowej Maryi z 1383 (nr. 82); razem aktów 13.

Prócz tych aktów mieszcz jeszcze dzisiejsze zbiory ks.

Czartoryskich pi innych, nieznanych inwentarzowi z 1682,

które zrazu, jak wykazuje ich tre, naleaiy do archiwum

» Por. str. 253.

« Por. str. 2.53.

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. J9
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ksicego wielkopolskiego, a do archiwum krakowskiego prze-

niesione by mogy dodatkowo dopiero po nabyciu Wielko-

polski przez okietka r. 1314, czy zreszt moe nawet pó-

niej. S to: bulla Aleksandra IV z 1257, zawierajca tran-

surapt ukadu pokojowego midzy Wlodzislawem Odonicem

a Henrykiem Brodatym z 1234 (nr. II. b), wyrok polubowny

Bolesawa kaliskiego midzy Zakonem krzyackim a ksin
czyck Eufrozyn i jej synem Wodzisawem (okietkiem)

z 1273 (nr. II. e), okietka przywilej, dajcy czteru miastom

wielkopolskim prawo karania zoczyców, z 1298 (nr. II. i);

edykt tego ksicia, nakadajcy na ziemi kalisk pewn
sta danin na napraw mostu kaliskiego, równie z r. 1298

(nr. n. j), i wreszcie akt konfederacyi czterech miast wiel-

kopolskich w sprawie cigania zoczyców, z 1302 (nr. II. k).

Co do aktu z 1273, wymienionego tu na drugiem miejscu,

da si zreszt, ze wzgldu na tre i odbiorców, przyj take,

i niekoniecznie pochodzi z archiwum wielkopolskiego, jeno

kujawskiego albo krzyackiego; w takim za razie dodatkowe

jego przeniesienie do archiwum koronnego bdzie mona ozna-

czy datami lat: okoo 1306 wzgl. 1339.

Wchodzce w niniejszem zestawieniu w rachub akty

dawnego archiwum koronnego, jakie dzi mieszcz si w kilku

zbiorach rosyjskich ^, na ogó nieliczne, nale w przewanej

czci do rzdu takich, o których wspomnia ju inwentarz

z 1682, które zatem uwzgldnione ju zostay w wykazie po-

przednim; tutaj, jako uzupenienie, wymieniamy tylko jeden,

w inwentarzu niepodany. przechowany dzi w Archi\tum

Ministerstwa spraw zagranicznych w Moskwie
(AMM), t. j. wydany r. 1357 przez Janusza kanclerza kra-

kowskiego transumpt dwu dokumentów Ludwika wgierskiego,

jednego z 1350, moc którego ustpuje Kazimierzowi W. zie-

mi rusk w doywocie, i drugiego z 1355, którym upowania

1 Por. str. 282. 283.
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matk Elbiet do odebrania hoMu od stanów polskich i po-

twierdzenia zobowiza przyjtych wobec Polski (nr. 61).

Przechodzimy do aktów, o których nie ma dostpnej

wiadomoci, czy i w którym z dzisiejszych zbiorów, po ar-

chiwum koronnem pozostaych, s pomieszczone, co do któ-

rych jednak nie ulega wtpieniu, e w archiwum tem, mimo
pominicie w inwentarzu z 1682, znajdoway si w ostatnich

wiekach istnienia Rzpltej, ile e teksty ich, zaczerpnite z ory-

ginaów tame przechowanych, ogoszone zostay w pubhka-

cyach wspóczesnych i. Najwicej, i to jedynych prawie uzu-

penie, przynosi nam pod tym wzgldem publikacya Do-
giela. W szeregu aktów, przeze w archiwum koronnem

(AKP) powiadczonych, do rzdu tych, które ju w chwili

powstania, zatem jeszcze w przedjagielloskiej dobie zostay

do wcielone, zaliczymy przedewszystkiem: pismo Przemysa

Ottokara czeskiego do Prandoty biskupa krakowskiego z 1255

w przedmiocie Avyrównania nieporozumie midzy Czechami

a ksitami polskimi, oraz zawarcia zwizku tyche ksit,
a zwaszcza Bolesawa Wstydliwego z Czechami (nr. 10).

Mimo, e adresatem nie jest tu Bolesaw, nasuwa si przy-

puszczenie, e pismo to przeznaczone byo, przynajmniej w je-

dnym egzemplarzu (obok egzemplarza dla Prandoty) do jego

wiadomoci, e wic w nastpstwie tego mogo si dosta do

archiwum ksicego w Krakowie, skd te tómaczy si pó-

niejsza jego obecno w archiwum koronnem; zwrócimy

zreszt w dalszym cigu uwag na pewien szczegó, który

przypuszczenie to bardziej jeszcze umocni 2.

Pozatem znajdziemy tu jeszcze cay szereg innych aktów,

urzdzajcych stosunki polsko-krzyackie, które ze wzgldu

na tre uzna trzeba w przewanej mierze na pewno, a cz-

ciowo przynajmniej z wielkiem prawdopodobiestwem za

pierwotny (od pocztku) skadnik przedjagielloskiego archi-

1 Por. str. 286.

2 Por. niej w teje czci TI rozdz. III.

19*
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wum koronnego. Nale tu: bulla Jana XXII z 1331, rzuca-

jca kltw na Zakon niemiecki z powodu spustoszenia po-

siadloci biskupstw wocawskiego i chemiskiego (nr. 23),

zakomunikowana zapewne okietkowi w osobnym egzempla-

rzu; zobowizanie W. Mistrza Dytryka z Oldenburga wobec

Kazimierza W. w przedmiocie ustpienia ziem brzeskiej i do-

brzyskiej na rzecz Polski z 1337 (nr. 30), wyrok papieskiego

sdu polubownego w sporze polsko-krzyackim z 1339 (nr. 33),

gówny instrument pokoju kaliskiego i dwa dodatkowe do

niego akty z 1343 (nr. 37, 42, 45), akt W. Mistrza Henryka

Dusmera co do rozgraniczenia ziemi kujawskiej od pomorskiej

i chemiskiej z 1349 (nr. 49). Osobno jeszcze, poza grup
polsko-krzyack, wymienimy tu akt Karola IV, moc którego

przyrzeka on Kazimierzowi W., e u Stolicy apostolskiej nie

bdzie zabiega o wyczenie biskupstwa wrocawskiego z pod

jurysdykcyi metropohty gnienieskiego (nr. 66). Razem, z omó-

wionym poprzednio aktem z 1255, dohczymy si tu zatem

dziewiciu aktów, które w przedjagielloskiej dobie weszy

w skad arcliiwum koronnego.

Pozatem jest jeszcze w zbiorze Dogielowym pewna

ilo takich aktów, które zrazu mieci si mogy tylko w in-

nych archiwach, a dopiero z biegiem czasu, na pewno jednak,

lub przynajmniej prawdopodobnie, jeszcze przed r. 1386 prze-

niesione zostay do arcliiwum koronnego. Jedna ich grupa

obejmuje trzy akty: Konrada mazowieckiego przywilej, nada-

jcy Zakonowi krzyackiemu ziemi chemisk, z 1222

(nr. I. a), ukad W. Mistrza Popona z Kazimierzem kujawskim

co do ustpstwa poowy ziemi lubawskiej i wzajemnego nad

poddanymi wymiaru sprawiedhwoci, z 1255 (nr. I. i) i tego

Kazimierza przywilej z 1257, nadajcy kocioowi w Kul-

mensehe poow ziemi lubawskiej (nr. I. 1). Te trzy akty mo-

gy si przedosta do arcliiwum koronnego bd to ok. 1306

z dawniejszego archiwum ksit kujawskich starszej hnii,

bd te 1339 z archiwum zakonnego, cznie z wielu innymi

nabytymi podówczas aktami krzyackimi. Drug grup stano-
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wi dwa dokumenty pochodzenia wielkopolskiego, t. j. przy-

wileje Przemyla II z 1294 i okietka (podówczas wadcy
Wielkopolski) z 1298 w przedmiocie wolnoci celnych m. El-

blga (nr. II g, h); te (pomijajc egzemplarze wrczone sa-

memu Elblgowi) zoone by mogy zrazu tylko w archiwum

wielkopolskiem, a do archiwum krakowskiego nie przedostay

si rychlej, jak dopiero po odzyskaniu Wielkopolski przez

okietka 1314 lub póniej. Na ogó ilo dodatkowych uzu-

penie, jakie na podstawie Dogiela zestawi si dadz, obej-

mie 5 aktów.

Z innych pubhkacyj, ogoszonych za czasów istnienia

Rzpltej, o ile opieray si na materyaach ówczesnego archi-

wum koronnego, niektóre, jak zbiory askiego lub Przy-
uskie go, nie wchodz tu prawie w rachub; te bowiem akty,

jakie uwzgldniy, objte s ju spisem inwentarza z 1682,

i zostay w poprzedniem naszem zestawieniu zuytkowane;

tylko z askiego uzupenimy tu nieuwzgldniony przedtem

przywilej Kazimierza W. z 1334, zatwierdzajcy ydom kró-

lestwa polskiego wielkopolski przywilej Bolesawa kaliskiego

z 1264 (nr. 27). Cenn jest take wiadomo Naruszewi-
cz a o przechowywanym w archiwum koronnem oryginale traktatu

Olgerda i innych ksit litewskich z Kamierzem W. (z r. 1366,

nr. 72), stwierdzajca zreszt zapisany jeszcze w inwentarzu Kro-

merowym szczegó o istnieniu tego aktu w tamtejszym zbiorze.

eby wyczerpa rzecz, dodamy do powyszego zesta-

wienia dwa jeszcze inne zabytki, o których przynalenoci do

archiwum krakowskiego w przedjagielloskioh czasach docho-

way si wiadomoci wspóczesne. Jedna dotyczy

egzemplarza kroniki Mistrza Wincentego (nr. 1). Pod r. 1252,

wród przygotowa do kanonizacyi w. Stanisawa, papie

Innocenty IV wyda pismo, zlecajce czonkowi zakonu Braci

mniejszych, Jakóbowi z Velle(ri, zbadanie cudów, dokonanych

za spraw witego, a zwracajc mu uwag na rozmaite do-

wody, jakie co do tej sprawy dayby si zgromadzi, wyraa
si midzy innemi: ad hec librum Cronicorum quoad
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capitulum, pertinens ad negocium memoratum, ex archivo
... ducis Polonie editum, et eciam librum annalium et

epitaphium considera diligenter^. Gdzie by liber aimaliura,

nie okrelono tu dokadnie; natomiast stwierdzona jest wy-

ranie przynaleno libri cronicorum do archiwum ksicego
(Bolesawa Wstydliwego). Istnia ju w tym czasie osobny

ywot w. Stanisawa, t. z. Vita minor, spisana ok. r. 1230;

wobec wyranego jednak okrelenia: liber cronicorum pewno

nie o tym zabytku myle tu mona, jeno o kronice Kadubka,

a mianowicie o tych jej ustpach, które opisuj zatarg wi-
tego ze Szczodrym oraz poniesione przeze mczestwo 2.

Z dzisiejszego punktu widzenia przynaleno kroniki do ar-

chiwum ksicego, przeznaczonego w zasadzie do gromadze-

nia aktów prawnych, przedstawia si jako rzecz niezwyka;

w owych jednak czasach uznamy j za zjawisko zupenie

zrozumiae. Take na Zachodzie skadano niejednokrotnie w ów-

czesnych archiwach wadców zabytki hi storyograficzne, nawet

utwory poezyi religijnej, n. p. hymny, legendy i t. p^. Zreszt

pisane sowo kronikarskie uchodzio podówczas, jak zreszt

i dugo jeszcze potem, za rzecz, niepodlegajc krytyce czy

zarzutom, byo samo jak gdyby dokumentem, stojcym na

równi z waciwymi dyplomami, i to dokumentem tern cen-

niejszym dla wadców, e objaniao ca przeszo ich rodu

i podlegej ich panowaniu ziemi ^. Wypywao std, e taki

dokument, w ówczesnem rozumieniu rzeczy, móg nada si

do przechowania w archiwum pastwowem jako jeden z naj-

cenniejszych jego zabytków. Sam czas zoenia go w archi-

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 33.

2 Mon. Pol. II. 296.

8 Por. Loher, ArchiTlehre 31.

* Do przypomnie, e zjawienie si Kadubkowej wanie kro-

niki wpyno wprost na pewn zmian imiennictwa czonków rodziny

ksicej w linii Kazimierza Sprawiedliwego; por. Balzer, Geneal. Pia-

stów 326 n.
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wum odniesiemy zapewne najtrafniej do chwili wykoczenia

kroniki przez Kadubka, zatem do pocztków w. XIII.

Druga wzmianka wspóczesna siga ju kocowych lat

przedjagielloskiej doby. W przywileju urzdzenia sdu wy-
szego prawa niemieckiego na zamku krakowskim z 1356/68

stwierdza Kazimierz W., i potrzebne do wykonywania orze-

cznictwa ksigi prawa magdeburskiego poleci zoy równo-

czenie in thesauro nostro Cracoviensi^. I ten wic zabytek

znalaz si w archiwum koronnem , które niewtpliwie ozna-

czone tu jest wyrazem thesaurus noster (nr. 60). Zdaje si

przecie, e nio pozosta tu dugo; nie wymienia go aden
z póniejszych inwentarzy archiwalnycli: moe ze wzgldu na

potrzeb podrcznego uycia w sdzie samym, zosta mu wy-

dany z pierwotnego zachowania. O dalszych jego losach nie

da si zreszt powiedzie nic pewnego; wedug domysu
Helcia przedosta si w jaki sposób do Biblioteki Jagiello-

skiej jako rkopis, oznaczony póniejsz sygnatur PP. III. 8^.

Zestawiajc w wspólnym szeregu ogó wykazanych
tu uzupenie przedjagielloskiego objtku arcliiwalnego,

otrzymamy tedy, przedewszystkiem co do grupy aktów, które

zaraz w chwili pojawienia si wcielone zostay do archiwum,

> Helcel, Pomn. I. 209.

2 O ile domniemanie Helcia miaoby si okaza zasadnem, byoby

rzecz podan stwierdzi, czy tekst tego rkopisu zgadza si z tekstem

Prawa magdebursko-saskiego, ogoszonym przez askiego, Privilegium

fol. 176 n. Gdyby okazaa si zgodno, byaby w tern wskazówka, e
zabytek ten jeszcze w czasie pojawienia si tego zbioru (1506) mie-

ci si w archiwum koronnem, na którego materyaach aski opiera

przedewszystkiem swoj publikacy. O ile znowu dayby si wykaza
rónice midzy obu tekstami, byby w tem dowód, e jeszcze przed a-
skim niniejszy kodeks wyszed z posiadania archiwum koronnego, i e
skutkiem tego musia on oprze si tu na innym tekcie. Za ostatniem

przypuszczeniem przemawia okoliczno, e ju pod r. 1421 nasz kodeks

pierwotny — jeli domys Helcia jest zasadny — by w posiadaniu sa-

mego Sdu: in certis codicibus dictorum iudicum, por. Helcel,

Pomn. I. 209 w przyp.
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nastpujce cyfry: z dzisiejszego Archiwum gównego w War-
szawie 9, z Biblioteki ks. Czartoryskich w Krakowie 13, z Ar-

cliiwum Ministerstwa spraw zagranicznych w Moskwie 1, we-

dug wskazówek, przekazanych przez starsze pubhkacye o sta-

nie dawnego archiwum koronnego 11 (aski 1, Dogiel9, Narusze-

wicz 1) i wreszcie wedug wiadomoci wspóczesnych (przedja-

gielloskich) 2. Razem tedy aktów wzgl. innych zabytków 36.

Z tego na okres dzielnicowego wyodrbnienia Krakowa (wiek

XIII) przypadaj 2 zabytki, na czasy okietka aktów 4, na

panowanie Kazimierza W. 27, Ludwika 2, i na czas bezkró-

lewia po jego zgonie 1 akt.

W grupie znow^u dodatkowych nabytków archiwum,

które jednak dokonay si jeszcze w przedjagielloskiej dobie

(ok. 1306, 1314, 1339 i 1365), uzupenienia te wykazuj

aktów: z Arcbiw^um gównego warszawskiego 2, z Biblioteld

ks. Czartoryskich w Krakowie 5, z niewtpliwego objtku da-

wnego archiwum koronnego wedug wskazówek starszych pu-

blikacyj 5, razem aktów 12. Razem tedy z poprzedni grup
suma wykazanych uzupenie wynosi 48 aktów.

czc ten wynik z poprzednim przegldem przedjagiel-

loskiego objtku archiwalnego, jaki oparhmy na samym tylko

inwentarzu z 1682 ^, otrzymamy tedy ogóln cyfr 136 aktów,

które uzna mona za przynalene do archiwum koronnego

pod sam koniec rozpatrywanego tu okresu. Z tego jednak

przewana cz, bo 76 aktów przypada na nabytki dodatko-

we, z innych arcliiwów przed r. 1386 zebrane; takich aktów,

co do których przyj mona, e przedostay si do archi-

wum krakowskiego zaraz w chwih wydania lub dorczenia,

nie doliczymy si tu wicej nad 60. Z tego przypadaj: na

okres dzielnicowego w^yodrbnienia Krakowa (wiek KIU) 2,

na czasy panowania okietka 4, Kazimierza W. 48, Ludwika

4, wreszcie na okres bezkrólewia po jego zgonie 2.

Wskazalimy ju poprzednio na niedomagania i pewnego

1 Por. sir. 277. 278.
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rodzaju nieciso tych naszych zestawie *; pewne zatem

uzupenienia podanych tu cyfr oka si moe jeszcze po-

trzebnemi. Tyle jednak nie ulega wtpieniu, e nie mog one

by znaczne^, e wic, jeeli nawet dadz si przeprowadzi,

ogólnego obrazu, jaki daje zestawienie powysze, zasadniczo

nie zmieni. Mamy tedy prawo do ustalonych tu dat nawi-
za pewne spostrzeenia ogólne, zwaszcza co do tej grupy

aktów, które na organizacy i koleje dziejowe archiwum prze-

dewszystkiem rzucaj wiato, t. j. tych, które zaraz w chwih

spisania czy dorczenia do archiwum tego wcielano.

Bardzo pouczajcem bdzie tu najpierw zestosunkowanie

ich z tak sam grup aktów z okresu panowania Jagiey.

Na podstawie wykazów samego inwentarza z 1682 doliczy-

hmy si ich 441 2. Jak co do objlku przedjagielloskiego

inwentarz ten do tyla jest niedokadny, e na zasadzie in-

nych wskazówek mona byo stwierdzi pótora raza tyle po-

minitego materyau, ile go sam spisa (24 : 36), tak pewno

niedokadnym jest take w spisach materyau Jagieowego.

Cyfra zasobów archiwalnych z czasów tego wadcy daaby

si zatem niewtpliwie zwikszy bardzo znacznie, gdybymy
tu co do tego okresu przeprowadzili podobne uzupenienia;

i to nawet w tym wypadku, gdyby przyj znacznie mniejszy

stopie niedokadnoci inwentarza. Poniewa jednak dla na-

szych celów uzupenienie to byo nieprzydatne, a nadto dla

braku katalogów i wobec obecnego stanu wydawnictw nie

rokowao nadziei uzyskania wyników chociaby przyblionych,

w lad za czem te zaniechanem by musiao, przeto po-

przestaniemy na tej tylko cyfrze Jagieowych aktów, jaka

daa si uzyska z przegldu samego inwentarza z 1682, i ze-

stawimy j, mimo niewspómierno co do podstaw oblicze-

nia, z uzyskan poprzednio na zasadzie uzupenie cyfr 60

aktów z doby przedjagielloskiej. Otó nawet wtedy okae si

» Por. str. 280 i 283.

^ Por. str. 283.

3 Por. str. 279.
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jeszcze niezwyka dysproporcya midzy obu ilociami. Przed-

jagielloski okres, chociaby rozpocz go dopiero od poczt-

ków wieku XIII, kiedy w archiwum krakowskiem zjawi si

pierwszy, wyranie powiadczony jego zabytek, objad, liczc

do r. 1386, blizko dwa stulecia; przy 60 dochowanych z tego

czasu aktach, przypada jeden z nich przecitnie na okoo pó-

czwarta roku. Natomiast za rzdów Jagiey, które przy 48-

letnim okresie trwania pozostawiy w archiwum 441 aktów,

przypada przecitnie z gór 9 aktów na jeden rok panowania.

Co znaczy, e przecitne roczne nasilenie przyrostu archiwal-

nego jest za Jagiey przeszo 31 razy wiksze, anieh w do-

bie przedjagielloskiej.

Stosunek ten zmieniby si powaniej, gdybymy, w okre-

sie przed rokiem 1386, uwzgldnili z osobna poszczególne pa-

nowania. Tak n. p. zasób wykazanych za Kazimierza W. 48

nabytków archiwalnych, zestosunkowany z 37 latami jego pa-

nowania, przedstawiby pod tym wzgldem wynik o wiele ko-

rzystniejszy. Ale wanie przez to w gorszem jeszcze wietle

stan czasy poprzednie. Na 27 lat rzdów okietka w zje-

dnoczonej Polsce (1306—1333) stwierdzi wykaz poprzedni

tylko 4 akty bezporednio wcielone do archiwum koronnego,

t. j. przecitnie jeden na blizko 7 lat; a z caego wieku Xin

mamy wiadomo o dwu tylko zabytkach archiwalnych, z któ-

rych jeden nie jest nawet aktem we waciwem tego sowa
znaczeniu (kronika Kadubka), drugi za, mimo e porednio

dotyczy wanych spraw pohtyki zagranicznej Polski, jest pi-

smem obcego wadcy do — biskupa krakowskiego. A prze-

cie istnienie archiwum koronnego, czy dawniej ksicego
w Krakowie mamy powiadczone wyranie nie tylko w przy-

wileju z 1356/68, ale jeszcze w pimie papieskiem z 1252 1,

Skoro arcMwum takie w owych czasach byo ju zorganizo-

wane, to jake wytómaczy, e z caego wieku XIII, a take

i z najbliszego potem okresu okietkowych rzdów, prawie

1 Por. sir. 236.
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nic w zabytkach archiwalnych nie dochowao si do czasów

póniejszych ?

Nie objani tego zjawiska przypuszczenie o jakiej do-

szcztnej zatracie starszego materyau archiwahiego. Strata

pewnej jego czci, poszczegóhiych dokumentów, czy chociaby

nawet jakich grup, jest oczywicie w kolei wieków w zasa-

dzie moUwa; mona nawet przyj, e procent tych strat,

ze wzgldu na to, i chodzi o zabytki najstarsze, jest wikszy,

anieh w grupie aktów póniejszych, poczynajc tu chociaby

od materyalu z czasów Jagiey. Ale od tych przypuszcze

do twierdzenia o zupenem niemal zaginieniu wszystkich aktów

dawniejszych — daleko. eby je przyj, naleaoby chyba

stwierdzi, e bd to za rzdów okietka, bd w pocztkach

panowania Kazimierza W., zaszed jaki wypadek katastro-

falny, n. p. poar budynku, mieszczcego archiwum, którego

ofiar pad cay prawie dawniejszy zbiór zoonych w nim

dokumentów a do skonu panowania okietka. Byaby po-

kusa uciec si do takiego tómaczenia. Mamy bowiem stwier-

dzony kilku wiarogodnemi zapiskami ródowemi fakt pogo-

rzenia w r. 1306 ksicego zamku na Wawelu i przylegej

do katedry krakowskiej^; okae si za niej, e wanie
w jednej z tych budowli miecio si archiwum koronne.

Przecie jednak, po bliszem wgldniciu w rzecz, trzeba b-
dzie i to przypuszczenie usun. Ju chociaby dla tego, e
wytómaczyoby ono wprawdzie brak archiwaliów z doby dziel-

nicowego wyodrbnienia Krakowa, ale nie objanioby, dla

czego taki sam niemal brak wykazuje take cay nastpny

okres panowania okietka w zjednoczonej Polsce. Ponadto

trzeba tu uwzgldni rzecz inn jeszcze. Jeeli poarem za-

groone byy materyay archiwum koronnego, to takie samo

niebezpieczestwo istniao take dla archiwaliów kapituy kra-

kowskiej. Tymczasem archiwalia kapitulne ocalay; poczyna-

jc od koca Xn, a zwaszcza od pocztków XIII w., istniej

' Mon. Pol. II. 8.53. 879, III. 188. 189.
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one po dzi dzie w bezliku dochowanych aktów. Widocznie

uratowano je z poaru; skoro za mohwym okaza si ratu-

nek co do nich, to nieatwo przypuci, eby go zabrako ar-

chiwaUoui pastwowym. Zwaszcza w wietle wywodów, jakie

przedstawimy na dalszem miejscu, okae si, e fakt urato-

wania archiwaliów kapitulnych przesdza te z góry o oca-

leniu zasobów archiwum pastwowego ^

Do tego przyda jeszcze naley spostrzeenie nastpu-

jce. O ile dochowany zasób aktów okietkowych, wcielonych

do arcliiwum od chwih pojawienia si, jest niezwykle szczu-

py, o tyle grupy dokumentów, przekazywanych temu arclii-

wum dodatkowo, z innych zbiorów, gdzie si daAvniej mie-

ciy, wykazuj do pokan ilo sztuk, a s poród nich

grupy, wcielane ju w pocztkach panowania okietka w zje-

dnoczonej Polsce, ok. r. 1306 i 1314. Te dochoway si w pó-

niejszych zbiorach archiwum koronnego. Nie mona wobec

tego przypuci, eby jakakolwiek katastrofa przez dziwny,

niewytlómaczony przypadek, zniszczya tylko ten zasób aktów,

które skadano tu zaraz w chwih wydania, a natomiast oszcz-

dzia dodatkowy objtek arcliiwum, skoro oba te dziay, jak

wynika z istoty rzeczy, przechowywane by musiay wspólnie.

eby objani zaznaczone luki, monaby zreszt uciec

si do innego jeszcze tomaczenia: e mianowicie w czasach

najstarszych, w wieku Xin czy za rzdów okietka, nie usta-

hy si jakie dokadniejsze, systematycznie stosowane zasady

co do przydzielania waniejszych aktów do arcliiwum koron-

nego, e wic w lad za tem brak zabytków ówczesnych, na-

dajcych si, ze wzgldu na tre, do przechowania arclii-

wahiego, nie moe budzi zdziwienia. Znowu, o ile chodzi

o wypadki szczegóowe, tego lub owego aktu dotyczce, po-

gld ten bdzie mona uzna jako zasadny. Nie da si wy-

kluczy moUwo, e niejeden akt, wedug póniejszego ro-

zumienia rzeczy wymagajcy zachowania w arcliiwum, nie

1 Por. w teje czci II rozdz. III i IV.
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zosta tam przecie zioony; mona przyj take, i niejeden

inny, lubo ju nawet w rozumieniu ówczesnem wymagajcy
zachowania, nie dosta si przecie do arciiwum czy to przez

niedopatrzenie, czy niedbalstwo powoanych do kierownictwa

organów ^ Ale to wszystko wyjani tylko braki szczególne, nie

za zupeny prawie niedostatek archiwaliów. Znaczenie wa-

niejszych aktów pubhcznych, sucych za dowód pewnych

praw czy norm na przyszo, mniejsza o to, czy urzdzay
one stosunki na zewntrz, czy pewne waniejsze sprawy we-

wntrzne, nie mogo nawet w tych odlegych czasach uj
uwagi kierujcych czynników pastwowych, musiao z ko-

niecznoci nasuwa myl, eby w zasadzie, chociaby jeszcze

bez szczegóowo ustalonego programu — tego rodzaju akty

przechowywa w pewnych, osobno do tego celu przeznaczo-

nych zbiorach. Rozumiay podówczas t konieczno inne,

poza osob wadcy stojce czynniki, przedewszystkiem insty-

tuty kocielne, stwarzajc osobne dla siebie, niewtpliwie ju
podówczas istniejce archiwa do przechowywania sucego
sobie materyau aktowego. Nie mona przypuci, eby zro-

zumienia doniosoci tej sprawy nie posiedli sami tylko panu-

jcy; a gdyby nawet domys taki uzna za moliwy, to chyba

sam przykad kocioa byby tu wystarczy, eby im wskaza
potrzeb naladownictwa. Z jakim powaniejszym zasobem

materyau archiwalnego musimy si tu liczy koniecznie ju
w owych nawet czasach, w zwizku zreszt z samym wy-

Fcinie stwierdzonym faktem wspóczesnego (poowa Xni w.)

istnienia archiwum ksicego, które chyba nie dla samego

tylko imienia zostao stworzone; ten przypuszczalny zasób nie

da si za adn miar zestosunkowa z znikajcym szcztkiem,

jaki z owej doby zachowa si w póniejszem archiwum ko-

ronnem.

Wszystko to tem bardziej, jeeli uwzgldnimy wspó-

czesny stan innych, pozakrakowskich archiwów dzielnicowych

* Obszerniej o tej sprawie por. w teje czci II rozdz. IV.
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polskich, wic arcMwum ksit wielkopolskicli i kujawskich

starszej i modszej linii. W materyale, jaki po nich, w ró-

nych jeszcze latach przedjagielloskiej doby, wcielano dodat-

kowo do archiwum koronnego, znajduje si szereg aktów pu-

blicznych, który, lubo pewno take niekompletny, samym cho-

ciaby tylko po dzi dzie dochowanym zasobem wiadczy,

i skadano tam ju w owym czasie waniejsze dokumenty

w przechowanie archiwalne; a zoono ich tu znacznie wi-
cej, anieh w odpowiednich okresach dao si ich wykaza
w archiwum krakowskiem. Kiedy na caej przestrzeni w. XIII

a do 1306 zdoalimy doszuka si dwu tylko zabytków ar-

chiwum krakowskiego, w przeniesionym do okoo tej ko-
cowej daty materyale archiwum starszej linii ksit kujaw-

skich mogo ich by z tego samego okresu 15 (nr. I. a—o),

a w przeniesionym ok. 1314 materyale archiwum ksit wiel-

kopolskich 11 (nr. II. a—k), z tego na pewno conajmniej 6

(nr. II. b. g—k). I to mimo podrzdniejsze w tych czasach

znaczenie i sabsze ttno politycznego rozwoju dzielnicy ku-

jawskiej, a czciowo te wielkopolskiej, w porównaniu z dziel-

nic krakowsk. Nieatwo wobec tego przypuci, eby ustrój

archiwum ksicego w Krakowie funkcyonowa bez porówna-

nia sabiej, anieli w tamtych dzielnicach.

eby wreszcie na ogó objani brak dostatecznego sto-

sunku midzy objtkiem archiwalnym caego okresu przedja-

gielloskiego z jednej, a Jagieowym z drugiej strony, mo-

naby tu sign do innego jeszcze tómaczenia. Monaby pod-

kreh okohczno. e Polska przez poczenie z Litw od

czasów Jagiey wzbia si na stanowisko mocarstwowe w ów-

czesnej Europie, e skutkiem tego oywiy si znacznie jej

stosunki na zewntrz, a równorzdnie z tem rozszerzyy take

i bardziej zrónicoway agendy zarzdu wewntrznego; e
wic oba te momenty spowodoway wikszy napyw waniej-

szego materyau aktowego z zewntrz i wysz jego pro-

dukcy w samej Polsce, w lad za czem te zwikszy si

musia znacznie zasób aktów, nadajcych si do przechowa-
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nia archiwalnego. Niezalenie od tego, zupenie zreszt zasa-

dnego argumentu, monaby tu jeszcze przyda, e z postpem
czasu udoskonala si musiaa sama organizacya archiwum,

rozszerza zakres funkcyj, staranno i dokadno zarzdu
archiwalnego w przechowywaniu aktów, e nawet móg by pod

tym wzgldem uczyniony jaki waniejszy, stanowczy krok

naprzód, przeprowadzona jaka dalej sigajca reforma, która

czasy dawniejsze, choby nawet bezporednio do siebie zbli-

one, znacznie wyprzedzia. I ten pogld, sam w sobie, uzna
mona jako trafny: wskaemy jeszcze niej na pewne zda-

rzenia, które w istocie o przeprowadzonej za Jagiey reformie

stosunków, a zarazem rozszerzeniu agend archiwalnych za-

wiadcz^ Ale wszystkie te argumenty bd tylko tómacze-

niem jednostronnem: objani one raczej samo bogactwo ar-

chiwum koronnego z czasów Jagiey, nie wytómacz jednak

rzucajcego si w oczy ubóstwa jego w dobie przedjagiel-

loskiej.

I tak — zawodz wszystkie wskazane dotd próby ob-

janienia luk w wykazie archiwaliów pastwowych przedja-

gielloskiej doby. eby rk nie opuci bezradnie, mamy je-

den tylko jeszcze moliwy domys do zapisania: e — pomi-

jajc moliwe straty szczególne w samem archiwum koron-

nem — nie cay materya przedjagielloski prze-

dosta si do póniejszego archiwum koronnego,
e wic skutkiem tego nie móg go uwzgldni inwentarz

z 1682 czy jakiekolwiek inne inwentarze z ostatnich stuleci

istnienia Rzpltej, i e dla tego nie da si on take odszuka

w zbiorach dzisiejszych, które objy spadek po dawnem archi-

wum koronnem. Czy jednak w tym wypadku t nieprzenie-

sion do cz mamy uwaa za -stracon bezpowrotnie?

Wniosek taki nie jest bynajmniej konieczny. Nasuwa si

jeszcze moliwe przypuszczenie, e mieci si on w ja-

kim dzisiaj istniejcym zbiorze, którego zwizku

* Por. cz IV.
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Z dawniejszem archiwum koronnem dotd nie do-

strzeglimy, mimo e zwizek taki w swoim czasie rze-

czywicie istnia. Std za nasuwa si potrzeba rozwaenia,

czy w istocie nie da si odszuka jaki zbiór dzisiejszy, który

ze wzgldu na tre i charakter przechowanych w nim aktów

daby si tu wcign w rachub.

Szukajc odpowiedzi na postawione pytanie, od razu

zwróci musimy uwag na jeden z nich, i to wycznie tylko

na ten jeden: takie w nim bogactwo nalecego tu materyau

aktowego, i. takie materyau tego waciwoci, oraz przypu-

szczalny sposób jego zgromadzenia, e wszystkie te momenty

z góry wskazuj na jak czno tego zbioru z sameme
archiwum koronnem. Mamy na myU jeden z najstarszych

i najpowaniejszych zbiorów dawnej Polski — archiwum
kapitulne w Krakowie.



III.

Cz objtku przedjagielloskiego archiwum koronnego

zachowana w archiwum kapitulnem krakowskiem.

Rozpatrzmy dochowany po dzi dzie z przedjagiello-

skiej doby materyal archiwum kapituy krakowskiej i.

Lwi cz oczywicie stanowi tu bd akty, dotyczce

bezporednio katedry i dyecezyi krakowskiej, tamtejszych bi-

skupów, kapituy, kanoników i innych osób, z katedr i kapi-

tu w jakikolwiek sposób zwizanych, wszystkie bez wyjtku

lub w przewanej czci zoone w archiwum kapitulnem

pewno od pocztku, jako istotny, cile i wycznie do na-

lecy skadnik. Wic najpierw szereg pism papieskich: bulle

protekcyjne dla biskupstwa, nominacye jego konserwatorów,

przywileje co do precedencyi w episkopacie polskim, zatwier-

dzenia wyborów biskupich, udzielane biskupom upowanienia

* Okrelnik: archiwum kapitulne, jakiego tu uywamy, nie jest

cisy, o- ile przynajmniej chodzi o czasy przedjagielloskie. Kapitua
jest wprawdzie osobn korporacy w obrbie obszerniejszej organizacyi

katedry jako takiej, i moe mie osobne swoje archiwum, które w ta-

kim razie da si okreli trafnie jako archiwum kapitulne; w tym wy-
padku jednak przedmiotem zachowania w niem mog by w zasadzie

tylko akty, dotyczce bd to kapituy samej, bd co najwyej take
poszczególnych jej czonków. Wtedy obok archiwum kapitulnego istnieje

jeszcze drugie archiwum, biskupie, przeznaczone do przechowywania in-

nych aktów, dotyczcych bd to biskupstwa na ogó, bd samych bi-

skupów, bd take pewnych organów z ramienia biskupa dziaajcych,

Balzer O., Skarbiec i archiwnm koronne. nn
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do testamentowych zapisów, groby rzucenia kltwy wobec bi-

skupów opornych, czste przywileje odpustowe, zatwierdzenia

przywilejów ksicych, udzielanych biskupstwu, zlecenia w ja-

kichkolwiek sprawach, przesyane biskupom lub kapitule. Take
zlecenia papieskie, wystosowywane do obcych dostojników

kocielnych w sprawie zaatwienia pewnych spraw, dotycz-

cych biskupstwa krakowskiego, n. p. w sprawie inkwizycyi

co do cudów w. Stanisawa, czy, co najczstsza, w sprawie

sporów z imiemi osobami czy instytucyami, bdziemy tu mo-

gU zahczy, ile e odnone pisma niewtpliwie byy produko-

wane biskupowi czy kapitule krakowskiej, i mogy by potem

zoone w tamtejszem archiwum. Podobnie pisma legatów

czy innych komisarzy Stohcy apostolskiej w sprawach bi-

skupstwa, jak informacye o postpie prac okoo kanonizacyi

w. Stanisawa, indulgencye odpustowe, zatwierdzenia ukadów

co do dziesicin w pewnych miejscowociach; niemniej po-

wiadczenia metropolity gnienieskiego co do precedencyi

biskupa krakowskiego w episkopacie polskim. Dalej liczne

pisma biskupów samych w sprawach kocielnych, wic naj-

n. p. konsystorza (archiwum konsystorskie) i t. p. W póniejszym roz-

woju rzeczy rozdzia taki zosta w istocie przeprowadzony w Polsce, po-

dobnie jak go spotykamy take w dzisiejszym ustroju archiwalnym ka-

tedr biskupich. Ale jeszcze w wieku XIII i XIV, na ogó w przedjagiel-

loskiej dobie, rozdziau takiego nie ma tutaj. W t. zw. archiwum kapi-

tulnem skadane s wspólnie nie tylko akty, dotyczce kapituy i jej

czonków, ale take biskupa i biskupstwa na ogó, jednem sowem
wszystkie akty, dotyczce katedry, czy poszczególnych, wyodrbnio-

nych w niej organów, czy wreszcie jakichkolwiek jej czonków; skut-

kiem czego te obok tego archiwum nie ma tu jakiegokolwiek innego.

Naprawd jest to zatem waciwie nie kapitulne, jeno katedral-

ne archiwum. Mimo to zatrzymujemy utart dla powszechnie na-

zw archiwum kapitulnego, z rzeczowem wszake, w myl powyszych

uwag, zastrzeeniem, e objtek jego odnosi si do aktów, caego na

ogó biskupstwa dotyczcych. Przedjagielloski materya tego archiwum,

sucy za podstaw dalszych wywodów, ogoszony jest prawie w ca-

oci w wydawnictwie Kod. d y p 1. kat. k r a k. t. I i na pocztku t. IL

O jednem uzupenieniu, skdind zaczerpnitem, por. str. 342.
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pierw pewne ordynacye charakteru ogólnego, o annus gracie,

o mszach za zmarych, o podwadnoci sdowej kanoników,

o obowizkach wikaryuszów katedralnych, zarzdzenia co do

prawa patronatu, fundacye otarzy i kaplic w katedrze, czy

kocioów parafialnych w dyecezyi, oraz uposaenia tych, czy

przez inne osoby dokonanych fundacyj dochodami z dóbr czy

dziesicin; w zwizku z tem zarzdzenia lub ukady co do

sposobu uiszczania dziesiciny w pewnych wsiach, czasem co do

zwolnienia od jej opaty. Pozwy czy wyroki sdów ducho-

wnych w sprawach biskupstwa lub kapituy, nominacye proku-

ratorów procesowych przez biskupa, wreszcie wyroki sdziów,

z jego ramienia w katedrze dziaajcych. W dalszym cigu,

wyjtkowo: przywileje obcych wadców, n. p. Wadysawa w-
gierskiego, na rzecz biskupstwa, przedewszystkiem za hczne

przywileje wadców miejscowych, ksit czy królów, nadajce

pewne zwolnienia od ciarów skarbowych, czy te pewne

prawa szczególne, n. p. prawo obwarowywania zamków, oprócz

nich t. z. kaucye idemnitatis; take królewskie fundacye ka-

plic czy otarzy w katedrze. I znowu bezhk aktów umo-

wnych, dotyczcych darowizny, zwrotu, sprzeday, zamiany,

dzierawy, zastawu dóbr ziemskich czy ich czci, zawieranych

przez biskupów, kapitu, kanoników, czy to midzy sob, czy

te z osobami postronnemi, ksiciem czy królem, klasztorami,

ludmi wieckimi, wystawianych przez jedn lub drug stron;

oraz zatwierdzenia tych aktów czy to przez ksicia, czy przez

inne wadze, jak starostów lub sdy ziemskie; to przywileje

w sprawie zaoenia wsi biskupich lub kapitulnych na prawie

niemieckiem, sprzedae sotystw, akty w sprawie rozgraniczenia

takiche wsi i t. p. Wreszcie wyroki sdów ksicych i kró-

lewskich, czy ziemskich, zaatwiajce jakiekolwiek spory ma-

jtkowe biskupa, kapituy, kanoników, z innemi osobami.

Wszystek ten materya zaUczymy bez wahania do skadu

waciwego archiwum kapitulnego. Ale jest poza nim inny

jeszcze, co do którego rozway naley, czy moe tu by
przydzielony w caoci — bez zastrzee; a mianowicie, czy

20*
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W ramach zaznaczonego poprzednio spostrzeenia nie da si te
poj jako skadnik archiwum ksicego wzgl. królew-

skiego. Przystpujc do tego rozbioru, podkrelamy z osobna,

dla uniknicia nieporozumie, e nie chodzi nam tu wycznie
tylko o takie akty, co do których da si stwierdzi, e tylko

do monarszego, nie za do kapitulnego mogy nalee archi-

wum; jeno w wielu wypadkach take o to, czy, uznajc je

za moliwy skadnik archiwum kapitulnego, nie daoby si te
przyj, i mogy — w zaoeniu i oderwaniu od innych mo-

mentów — nalee take do archiwum koronnego. Nieraz

wic uoy si rzecz tak, i przyjmiemy obie co do takiego

aktu moliwoci; w tym za wypadku bdzie jeszcze zada-

niem naszem rozpatrzy z osobna, czy szale prawdopodobnej

przynalenoci do jednego lub drugiego archiwum mniej wi-
cej równowa si, czy te moe przechylaj si raczej na

jedn lub drug stron. Dopiero po takiem szczegóowem roz-

patrzeniu rónych moliwoci da si potem, przez uwzgldnie-

nie caoci wyników, osnu jaki wniosek ogólniejszy. Przytem

zaznaczamy jeszcze, e z przyczyn, które poprzednio ju do-

kadniej objanilimy ^, w zestawieniu dalszem, z dwoma, za-

sadnie usprawiedhwi si dajcymi wyjtkami, uwzgldniamy

wycznie tylko materya, dochowany w archiwum kapitulnem

w oryginaach, nie w kopiach.

Zaczynamy od rzeczy najpodrzdniejszego znaczenia.

Mieci si obecnie w archiwum kapitulnem szereg aktów

w sprawach prywatnej treci (przewanie majtkowych), któ-

rych wystawcami i odbiorcami nie s ani biskup, ani kapi-

tua, ani kanonicy krakowscy, i które dotycz przedmiotów,

w zakres ich rozrzdzenia niewchodzcych. Jedn grup sta-

nowi tu akty, odnoszce si do innych instytutów kociel-

nych: wic zlecenie Klemensa VI do dziekana opolskiego, eby
dziedziców Grboszowa przynagli do zwrotu wsi Kozowa
proboszczowi kollegiaty wilickiej, z 1343; akt Kazimierza W.,

1 Por. str. 284. 287.
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stwierdzajcy, i prawo patronatu kocioa w. Michaa w Kra-

kowie naley do biskupa wocawskiego, z 1333; przywilej kon-

wentu Premonstrantów brzeskich w sprawie zaoenia nalecej
do wsi Gunowana prawie niemieckiem, z 1337; Kazimierza W.
akt zamiany wsi Gruszowa za Niedary z tyme konwentem

z 1360; akt konwentu Cystersów w Szczyrzycu w sprawie

zaoenia kocioa parafialnego w Krauszowie z 1353 ^ Isto-

tny powód zoenia tych aktów w archiwum kapitulnem daby
si conajwyej wytómaczy co do ostatniego z nich, ze wzgldu
na to, i fundacya nowej parafii w dyecezyi nie bya rzecz
dla miejscowego biskupa obojtn, a moe take co do do-

kumentu gruszowskiego, z tego powodu, i wie ta wnet po-

tem (1361) w czci nabyta zostaa przez archidyakona kra-

kowskiego 2, który przy tej sposobnoci otrzyma móg doku-

ment dawniejszy, wsi tej dotyczcy. Co do innych nie dadz
si nawet takie powody przytoczy 3. Nie omylimy si prze-

cie, jeeh przypucimy, e wszystkie te akty s najprawdo-

podobniej skadnikiem waciwego archiwum kapitulnego,

tylko e zapewne zoono je tu kiedy póniej, dodatkowo.

Dla rónych przyczyn szczególnych, których najczciej wy-

ledzi ju nie potrafimy, pewne instytuty kocielne, czy osoby

duchowne, powierzay nieraz swojemu archiwum dyecezyalne-

mu odnoszce si do nich dokumenty; takim wanie komi-

sem mog by wymienione akty. Jest to materya przygodny

archiwum kapitulnego, podobnie jak si on zbiera móg take

przy rónych sposobnociach w archiwum koronnem^. Ale

» Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 154. 162. 174. 196. 220. Podo-

bnej treci akty, zachowane w archiwum kapitulnem w kopiarzach pó-

niejszych, Ibid. I. nr. 22. 34. 40. 61. 80. 82 86. 176 i t. d.

^ Ibid. I. nr. 223.

» Wsie Grboszów, Gunów i Kozów s jeszcze w drugiej poowie

XVI w. w posiadaniu prywatnem, nie stoj w adnym stosunku do bi-

skupstwa i kapituy krakowskiej, por. Pawiski, ród. dziej. XIV. 18.

235. 242. 246. 485. 500. 521. 566 (uwzgldnione dla dokadnoci wszyst-

kie wsie o nazwie Kozów).
* Por. str. 265 n.
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wanie dla tego nie bdzie znowu mona wykluczy bez-

wzgldnie przypuszczenia, e moe to by materya przygo-

dny samego archiwum koronnego: jak w kapitule, tak te
i w tern archiwum mogy by takie akty skadane dodatkowo

take przez instytuty czy osoby duchowne.

Drugi dzia w tej grupie dokumentów, to takie same,

nic wspólnego z biskupstwem lub kapitu, czy ich przedsta-

wicielami lub czonkami niemajce akty, suce osobom po-

stronnym wieckim. Przewanie s to przywileje wadców, czy

to miejscowych, czy czciowo ssiednich, lskich, czasem

take powiadczenia sdów ziemskich, na rzecz takiche osób

wydawane, dotyczce darowizny, sprzeday, zapisów wiennych,

ustanowienia sotystw i t. d. w pewnych dobrach, jako to:

w Chemie, Cynkowie, Kruszynach, Ochojnie, Sadku, Srzenia-

wie, Sukowicach i Witanowicach, które w czasie powstania

aktów byy prywatn wasnoci wieck i. Tylko co do nie-

których da si przyj, e mogy by zoone w archiwum

kapitulnem od pocztku, jak co do aktu sukowiekiego, ze

wzgldu na to, i odbiorc by burgrabia sawkowskiego zamku,

nalecego do biskupstwa krakowskiego; a co do niektórych

innych, e przekazane przez dawniejszych wacicieh, dostay

si tu dodatkowo, z okazyi póniejszego nabycia niektórych

dóbr, jak Chema, Cynkowa i Kruszyny, przez biskupów kra-

kowskich'^. Niekiedy da si nawet ustali czas, w którym to

nastpio: tak n. p. akty cynkowski i kruszyski mogy wej
do archiwum kapitulnego dopiero po nabyciu ksistwa sie-

wierskiego 1442 i kolejnem w nastpstwie tego rozszerzeniu si

» Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 185. 217. 229, II. nr. 262. 266.

282. 283. 285. 286. 288. 300. Podobne akty w kopiarzach kapituy, lub

póniejszych transumptach. Ibid. I. nr. 188. 235. 236. 237.

* Chem ju ok. 1470 powiadczony jako wasno biskupów kra-

kowskich, Dugosz, Lib. benef. II. 228; Cynków i Kruszyna, lece w ksi-

stwie siewierskiem, zrazu wasno Koziegowskich, przechodz w rce

biskupów krakowskich przed 1519, Polaczkówna, Szlachta siewier.,

Rocz. Herald. IV. 25.
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wasnoci biskupiej w tej ziemi i. Natomiast co do Ochojna,

Sdliu, rzeniawy i Wilanowie nie da si wykaza, eby
przeszy na wasno katedry krakowskiej czy jej czonków;

przynajmniej jeszcze w XV i drugiej poowie XVI w. wszyst-

kie te wsie zostaj nadal we wasnoci prywatnej 2; dodatko-

we zoenie dawniejszych tytuów dokumentowych w archi-

wum kapitulnem nie da si zatem wyjani w podobnym jak

poprzednio sposobie. Dziaay tu zatem chyba jakie inne,

niedajce si dzi uchwyci dokadnie przyczyny szczególne,

z rodzaju tych, jakie na ogó wpyway na gromadzenie si

materyau archiwalnego przygodnego 3; tylko e w takim razie

nie ma ju podstaw do przypuszczenia, eby one materya

ten skierowyway koniecznie do archiwum kapitulnego jako ta-

kiego. Równem prawem przyj mona, e mogy go skiero-

wa take do archiwum monarszego, i to nawet z wikszem

prawdopodobiestwem, skoro interesowane s tu osoby wiec-

kie*. Do rzdu tych przygodnych, póniejszych uzupenie ar-

chiwum monarszego raczej, anieh kapitulnego, zaliczymy

zwaszcza najprawdopodobniej mieszczcy si dzi w archi-

wum kapitulnem akt Wodzisawa ks. czycko-dobrzyskiego

z 1335, stwierdzajcy, i Wawrzycowi z Golubia (w ziemi

1 Por. przyp. poprz.

' Por. Dugosz, Lib. benef. I. 40. 82 i Pawiski, ród. dziej.

XIV. 26. 44. 99. 308. Wiadomociami do objanienia póniejszych losów

tych wsi nie rozporzdzalimy.
» Por. str. 267.

* W archiwum kapitulnem mieci si jeszcze pewna ilo aktów

miejskich, przedewszystkiem sdu awniczego w Krakowie, powiadcza-

jcych transakcye o domy, dworzyszcza, ogrody i t. p. w Krakowie, za-

wierane pomidzy prywatnemi osobami wieckiemi, zwykle mieszczana-

mi, n. p. Kod. dypl. kat. krak. II. nr. 261. Z jakiej racyi akty te do-

stay si do owego archiwum, nieatwo objani; moe dotycz one do-

mów, dworzyszcz i t. d., które kiedy póniej nabya kapitua czy kano-

nicy krakowscy, w nastpstwie czego wrczono je nowonabywcom. Rzecz

ta nie da si jednak sprawdzi w sposób dokadny, albo wymagaaby
osobnych dochodze, na które nie tutaj miejsce.
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czyckiej) przysuguje w tej jego wsi prawo rycerskie i; ba
nie tylko i Golub nie przeszed nigdy na wasno biskup-

stwa czy kapituy krakowskiej, ale te uprzywilejowany, czy

jego prawonabywcy, jako ziemianie czyccy, nie mieli do-

statecznego powodu skada tego aktu w arcliiwum dyece-

zyalnem maopolskiem; mogo im raczej zalee na zoeniu
go w archiwum koronnem, którego funkcye i zakres waci-
woci odnosiy si do caego pastwa 2.

Przechodzimy do dalszej grupy aktów dzisiejszego archi-

wum kapitulnego, przedstawiajcych bez porównania waniej-

sze znaczenie dla owietlenia poruszonych na czele zagadnie.

Niemal e na samym wstpie spotykamy tu zaraz tyle do-

niosy zabytek najstarszego naszego ustawodawstwa, jakim

jest znany statut górniczy Leszka Biaego z czasów ok. r.

1221—1224 (nr. 2)K Ma ten statut znaczenie take i dla bi-

skupstwa krakowskiego, o tyle, e przykazuje znaleziska zota

w dobrach tego biskupstwa rozdziela w poowie midzy
ksicia i biskupa, a od znalezisk tego kruszcu w innych do-

brach, ksicych czy prywatnych, duchownych czy wiec-

kich, przyznaje biskupowi krakowskiemu dziesicin. Ze

wzgldu na to zrozumie i usprawiedliwi mona, dla czego

akt ten znalaz si w archiwum kapitulnem. Ale na przyto-

czonych postanowieniach nie wyczerpuje si jego tre. S tu

jeszcze powoujce dawniejszy zwyczaj przepisy, dotyczce

miedzi, oowiu i soli, jest generalne zastrzeenie wolnoci

i uywania wasnych praw przez górników, przybyych z ob-

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 156.

* Jest rzecz uwagi godn, e do naszych czasów przechowa si

mia drugi jeszcze orygina (archetypon) aktu golubskiego, w którego

posiadaniu ok. poowy XIX w. by Stronczyski; stamtd ogoszono jego

tekst w Kod. dypl. Pol. llj nr. 262. O stosunku obu egzemplarzy nie

mona '^'ypowiada stanowczego sdu, dopóki nie zostanie przeprowa-

dzone porównanie ich waciwoci, i dopóki na tej zasadzie nie da si
orzec, czy mamy tu do czynienia z niepodejrzanym duplikatem orygi-

nalnym.

» Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 12.
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czyzny, jest dwukrotnie powtórzone ogólne ich zobowizanie

do wspierania ksicia w obronie przeciw napadom nieprzyja-

ció, wszystko bez adnego ju zwizku z sprawami biskup-

stwa krakowskiego, a w cisej cznoci z ogólnym interesem

ksicia i caej jego dzielnicy. To te statut okrelony jest wy-

ranie jako wydany dla wszystkich górników, ubicumue lo-

corum in nostro diicatu degentes, i to wydany za zgod ba-

ronów, zatem na wiecu. Jeeli biskupowi zalee mogo na

tem, eby akt ten jako nadanie pewnych uprawnie majtko-

wych przechowa w swojem archiwum, to niemniej ywym
móg by te interes ksicia, eby si on zachowa w jego

wasnem archiwum, jako stwierdzenie ogólnej, stosunki górni-

cze w kraju urzdzajcej normy; zwaszcza, e wedug wy-

ranego owiadczenia w tekcie, miaa to by norma trwaa,

constitucio in perpetuum vaUtura. W oderwaniu rzecz biorc

moemy zatem akt ten z równem prawdopodobiestwem uzna
za pierwotny skadnik archiwum nie tylko kapitulnego, ale

take ksicego.
W osobny dzia wyczy tu mona kilka pism papie-

skich, bd to wprost do biskupów krakowskich, bd na ogó
do caego episkopatu polskiego, zatem take i do biskupa kra-

kowskiego skierowanych, z poleceniami dokonania pewnych

czynnoci, czy to zrazu w obrbie dzielnicy krakowskiej, czy

póniej, po zjednoczeniu pastwa, odnonie do caego, obj-

tego przeze terytoryum, które dotycz bd to urzdzenia

wzajemnego stosunku midzy kocioem a spoeczestwem

wieckiem, bd te poparcia pewnych zada i celów pa-
stwowych przez wadze duchowne. Wymienimy tu: pismo

Aleksandra W do episkopatu polskiego z 1256, przykazujce

oboy cenzurami kocielnemi sub rycerzy polskich, czy-

nicych wstrty i krzywdy osobom duchownym (nr. 14)^;

pismo Innocentego IV do biskupa krakowskiego z 1247 z po-

leceniem napomnienia wiernych, eby dali pomoc ksiciu kra-

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 49.
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kowskiemu w walce przeciw poganom (nr. 6)^ i podobne

pismo Innocentego VI do episkopatu polskiego z 1356, eby
Kazimierzowi W, udzieli pomocy w odpieraniu napadów li-

tewskich (nr. 59)2. 2e pisma te, jako dotyczce bezporednio

interesu wadców, mogy im by przesane take w osobnych

egzemplarzach, które nastpnie weszy w skad archiwum

monarszego, jest rzecz jasn; ze wzgldu jednak na adresa-

tów przyj trzeba z równem prawdopodobiestwem, e prze-

chowane dzi w archiwum kapitulnem oryginay mog by
egzemplarzami nadesanymi biskupom, e zatem jest to rze-

czywisty archiwum tego skadnik od pocztku.

Za to dwa inne pisma papieskie podobnej treci, tutaj

przechowane, bdziemy niusieli uzna raczej za pierwotny

skadnik archiwum ksicego. S to: zlecenie Grzegorza IX

do biskupa wrocawskiego, opata lubiskiego i proboszcza ka-

mieskiego z 1227, aeby Leszka Biaego powstrzymaU w uci-

aniu ludzi kocioa krakowskiego (nr. 3)1 i podobny mandat

Aleksandra IV do opata lubiskiego i proboszcza opolskiego

z 1256, eby odwiedli Bolesawa Wstydliwego od pozywania

osób duchownych o dobra dziedziczne przed sdy wieckie

(nr. 15)*. eby stwierdzi, e akty te dostay si do rk bi-

skupów krakowskich, a w nastpstwie tego do waciwego
arcliiwum kapitulnego, naleaoby przyj, e przesane im

zostay w osobnych egzemplarzach przez kancelary papie-

sk, niejako do wiadomoci, ze wzgldu na zwizek z spra-

wami ich dyecezyi; ale wtedy naleaoby z równem prawdo-

podobiestwem przypuci, e osobne egzemplarze mogli te
otrzyma z teje kancelaryi take i ksita krakowscy ze

wzgldu na zwizek tych spraw z ich pohtyk rzdow. Ju
wic przy takiem nawet ujciu sprawy nie daoby si roz-

strzygn, czy zachowane egzemplarze s pierwotnym ska-

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 28.

^ Ibid. I. nr. 207.

3 Ibid. I. nr. 18.

* Ibid. I. nr. 50.
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dnikiem archiwum kapitulnego, czy ksicego. Jeli jednak

uwzgldnimy samych adresatów pism, to odbiorcami w obu

wypadkach mog by tylko wymienieni w aktach lscy do-

stojnicy kocielni; dopiero za ich porednictwem mogy one

przedosta si do archiwum krakowskiego. Przyczem znowu
mniej prawdopodobn bdzie rzecz, eby adresaci egzem-

plarze tych mandatów przesyali biskupom krakowskim celem

zakomunikowania ich treci ksitom, skoro biskupi byh tu

wanie stron w sporze z ksitami; zasadniejszem bdzie

przypuszczenie, e egzemplarze te dorczyh samym ksi-
tom jako delegaci Stolicy apostolskiej w tych sprawach. W ta-

kim za razie egzemplarze przedosta si mogy potem tylko

do archiwum ksicego, nie za do waciwego kapitulnego.

Jest jeszcze jedno pismo papieskie, podobnej do poprze-

dnich treci, które wymaga osobnego omówienia. Jest to man-

dat Aleksandra IV do arcybiskupa, proboszcza i archidyakona

gnienieskich z 1257, zlecajcy im napomnie ksit ku-

jawskiego, kaliskiego i mazowieckiego, aeby osób duchownych

nie pozywali przed swój dwór, ani na wiece (nr. I. j)'. Gdy-

bymy akt ten znaleli w archiwum kapitulnem gnienie-

skiem, albo w archiwach ksicych kujawskiem, wielkopolskiem

czy mazowieckiem, byoby to zjawisko zupenie naturalne i atwe

do wytómaczenia: w pierwszem z nich mogli go zoy sami adre-

saci, w dalszych wymienieni tame ksita, którym akt ten za-

komunikowany by móg czy to przez samych delegatów, czy

te nawet przez kancelary papiesk. Tymczasem odnajdujemy

go w archiwum krakowskiem, które, z rozpatrywanego tu punktu

widzenia, nic nie ma wspólnego ani z odbiorcami gnienieskimi,

ani z wymienionymi w akcie ksitami innych dzielnic ów-

czesnej Polski. eby obecno jego w tem archiwum wytó-

maczy, naleaoby chyba sign do argumentu tej treci:

e biskupstwo krakowskie, poza gównym kompleksem posia-

doci swoich maopolskich, miao te pewne dobra, rozrzu-

> Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 56.
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coiie gdzieniegdzie w innych dzielnicach, e w procesach o ta-

kie dobra niogJo wej w stosunek z sdami wymienionych

tu innych ksit dzielnicowych, e wic skutkiem tego akt

ten, jako nieobojty dla biskupów krakowskich, dosta si w ich

posiadanie, a nastpnie zoony zosta w tamtejszem archiwum

kapitulnem. Rzuca si jednak w oczy caa sztuczno takiego

tumaczenia. Chodzioby tu o rzecz bd co bd bardzo pod-

rzdn dla katedry krakowskiej, tak e sam domys, eby
ona akt ten otrzymaa, wyda si musi mao prawdopodo-

bnym. Nie mówi ju o tem, e nie ma go w archiwach ka-

pitulnych innych dyecezyj, postanowieniem tem przedewszyst-

kiem interesowanych, jak gnienieskiej, poznaskiej, wo-
cawskiej czy pockiej, których gówne kompleksy posiadoci

leay wanie w dzielnicach wymienionych tu ksit; trzeba

za doda, e niektóre z tych archiwów kapitulnych, jak gnie-

nieskie i poznaslde, posiadaj ju wielce starannie zacho-

wany materya aktów z Xiii wieku. Bardziej naturalnem i prze-

konywujcem bdzie tu zapewne inne tómaczenie: e akt

niniejszy, to egzemplarz, nalecy pierwotnie do jednego z ksi-

cych archiwów poza Maopolsk, a mianowicie bd to do

archiwum kujawskiego, bd te wielkopolskiego, i e, kiedy

okietek ostatecznie usadowi si w Krakowie, czynic go

orodkiem zjednoczonego pastwa, akt ten wraz z innymi

zbiorami tamtych archiwów zamiejscowych przeniesiony zo-

sta do archiwum krakowskiego. Jeli przeszed tu z Kujaw,

czas przeniesienia okrelimy dat ok. 1306 r., jeli z Wiel-

kopolski, dat ok. 1314 r.^ Bdzie to zatem uzupenienie do-

datkowe, ale w kadym razie uzupenienie archiwum ksi-
cego, nie kapitulnego.

Z tego samego, 1257 r., dochowa si inny jeszcze akt

oryginalny, którego obecno w zbiorach archiwum kapitul-

nego wymaga równie osobnego objanienia. Jest to pismo

Aleksandra IV do Daniela hahckiego, którem, wobec prze-

1 Por. sir. 252. 253. 271.
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wrotnych od kilku lat, po uzyskaniu od Stolicy apostolskiej

godnoci królewskiej, knowa tego wadcy, wzywa go, aeby

wytrwa w wierze katolickiej, a zarazem zleca biskupom wro-

cawskiemu i oomunieckiemu, aeby go, w razie niezawróce-

nia z drogi, oboyli cenzurami kocielnemi; w kocu za
grozi, e na wypadek dalszego oporu wezwie przeciwko nie-

mu pomocy ramienia wieckiego (invocato ... contra te auxi-

lio brachii secularis, nr. 17)^ e egzemplarze tego pisma

otrzymali sam Daniel oraz biskupi wrocawski i oomuniecki,

jest rzecz jasn; nie ma natomiast jakiejkolwiek rzeczowej

podstawy do przypuszczenia, eby egzemplarz taki otrzyma

biskup krakowski, i eby skutkiem tego akt ten zoony by
móg w jego arcliiwum kapitulnem. Owszem, okoliczno, e
nie on, mimo ssiedztwo terytoryalne swojej dyecezyi z Ru-

si halick, ale dwaj bardziej oddaleni biskupi zostali tu wy-

znaczeni na komisarzy apostolskich, wskazuje raczej, e dla

jakich powodów odsunito tu myl jego interwencyi. Jeeli

mimo to akt ten znalaz si w archiwum krakowskiem, to

nasuwa si domys, e sta si to mogo za porednictwem

tamtejszego ksicia. I suszna: bo papie grozi tu Danielowi

ostateczn interwency potgi wieckiej, pod któr nie mona
rozumie kogo innego, jak Bolesawa Wstydliwego. Z dwu s-
siadujcych z dziedzinami Daniela potniejszych wadców.

Bela IV wgierski nie móg wchodzi w rachub jako egze-

kutor woh papieskiej, ile e na krótko przedtem wyda by
jedn z córek za Lwa, Danielowego syna. i e Daniel, nawet

po zerwaniu z Rzymem, utrzymywa w dalszym cigu przy-

jazny stosunek z Wgrami, gdzie te wnet potem, po pogro-

mie mongolskim 1259, znalaz przytuek i schronienie 2. Pozo-

stawa jedyny Bolesaw krakowski, na którego chtne wspó-

dziaanie Stolica apostolska tem pewniej hczy moga, i na

krótko przedtem (1255) Daniel zagarn mu Lubhn i przyle-

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 55.

2 Por. Roepell, Gesch. Pol. I. 521. 524. 525.
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g ziemi'. Jego to wic interwencya jest niewtpliwie prze-

widziana w pimie papieskiem; wobec tego za zrozumia
jest rzecz, jakim sposobem mogo ono przedosta si do Kra-

kowa: zakomunikowaa je kancelarya papieska Bolesawowi

jako upatrzonemu wykonawcy zawartej tu groby. A w takim

razie jasn jest rzecz, e pismo to mogo by nastpnie zo-

one tylko w archiwum ksicem, nie za waciwem kapi-

tulnem.

Nadmienimy jeszcze, e archiwum kapitulne w obecnym

swoim skadzie mieci take egzemplarz pisma Przemysa

Ottokara czeskiego do biskupa Prandoty z 1255 (nr. 10) 2,

którego egzemplarz drugi znajduje si w zbiorach póniejszego

wyodrbnionego archiwum koronnego. Wskazahmy ju po-

przednio na to, e akt ten, poruszajcy wan spraw wy-

równania nieporozumie midzy Czechami a ksitami pol-

skimi, oraz zawarcia zwizku tyche ksit z Czechami, na-

dawa si do zakomunikowania Bolesawowi Wstydliwemu,

i e skutkiem tego przedosta si móg nastpnie do archi-

wum ksicego w Krakowie ^. Jasn jednak jest rzecz, e
w osobnym egzemplarzu pismo to udzielone by musiao

take waciwemu adresatowi, t. j. samemu biskupowi Prandocie,

i e skutkiem tego przej mogo nastpnie do archiwum ka-

pitulnego. Skoro tedy jeden z tych egzemplarzy uznalimy za

skadnik arcliiwum pastwowego, nie ma przeszkody, eby
egzemplarz niniejszy poczyta za przynaleny do waciwych
zbiorów kapitulnych.

Na dwa lata przed tem pismem dosza do skutku ka-

nonizacya w. Stanisawa. Trwaem wiadectwem tego zda-

rzenia jest przechowana dzi w archiwum kapitulneni kra-

kowskiem bulla kanonizacyjna, wydana przez Innocentego IV

r. 1253 (nr. 7)*. Oczywicie byo to zdarzenie pierwszorz-

» Roepell, Gesch. Pol. I. 524
2 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. M.
3 Por. str. 291.

* Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 38.
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dnie doniose przedewszystkiem dla samego kocioa polskiego;

jest tedy zgoa zrozumia rzecz, e odnony akt udzielony

zosta episkopatowi miejscowemu, zwaszcza nastpcy na sa-

mej stolicy witego, krakowskiemu biskupowi, i e przez jego

porednictwo dosta si do tamtejszego archiwum kapitulnego.

Ale niemniej wanym by ten wypadek take i pod wzgldem

politycznym; jako ekspiacya zabójstwa, dokonanego niegdy

przez Szczodrego, by on symbolem przygotowujcego si od-

rodzenia narodu, zapowiedzi przyszego odrodzenia pastwa,

jak t rzecz okreli wyranie wspóczesny ywociarz wi-
tego ^ Nie dziw, e z okazyi kanonizacyi odby si w Kra-

kowie wiec ksit caej prawie Polski: prócz Wstydliwego

brali w nim udzia ksita wielkopolski, czycki, mazowiecki

i opolski 2. Zrozumia jest wobec tego rzecz, e bulla kano-

nizacyjna niemniej, jak dla biskupa, cennym bya dokumen-

tem take dla ksit, przedewszystkiem dla krakowskiego

Bolesawa, i e jako akt znaczenia pastwowego nadawaa

si równie dobrze do przechowania w archiwum ksicem,
jak i w archiwum kapitulnem. Wic, gdyby ju nawet nie

dotyka innych szczegóów, monaby postawi pytanie: do ja-

kiego waciwie z archiwów zaliczy ten zabytek: kapitulnego,

czy ksicego, a to nawet w tym wypadku, gdyby docho-

wa si jeden tylko egzemplarz bulli.

Ale dzisiejsze archiwum kapitulne posiada dwa orygi-

nalne egzemplarze bulli. Takie dwoiste, czy na ogó wielo-

krotne oryginalne ekspedycye tego samego aktu wydawaa
wprawdzie kancelarya papieska bardzo czsto, ale tylko wtedy,

kiedy chodzio o udzielenie ich rónym odbiorcom'; nieatwo

natomiast przyszoby doszuka si przykadu, eby ten sam

odbiorca otrzyma dwa oryginalne egzemplarze tego samego

aktu. W najlepszym razie chodzioby tu z jego strony o pe-

» Mon. Pol. IV. 392.

2 Ibid. III. 23.

^ Por. Breslau, Hdbuch d. Ukdenlehre 101.
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wn przezorno co do przyszoci: aeby w razie zatracenia

czy zniszczenia jednego egzemplarza, znalaz si drugi gotowy

pod rk. Przecie jednak, eby si tu ograniczy na razie

do samej tylko katedry krakowskiej, kancelarya papieska nie

posuwaa wobec niej pieczoowitoci swojej do tak dalekich

granic, nawet w tych wypadkach, kiedy chodzio o najwa-

niejsze sprawy kocielne: bulla protekcyjna papieska dla bi-

skupstwa z 1186, przywilej papieski o pierwszem po metro-

policie miejscu biskupa krakowskiego w episkopacie polskim

z 1256 i bezlik innych wanych przywilejów^ dochoway si

w archiwum kapitulnem w jednym tylko egzemplarzu. O ile

chodzio o przezorno i zaopatrzenie si w wiksz ilo
egzemplarzy tego samego tekstu, moga sobie katedra kra-

kowska poradzi w innym sposobie, podobnie jak si to dziao

na Zachodzie*: bd, co najczstsza, przez podanie aktu do

póniejszego zatwierdzenia czy to wystawcy, lub jego nastp-

cy, czy miejscowemu wadcy, bd przez urzdowy, na miej-

scu dokonany jego transumpt (widymus). W wypadkach tych

powstaway jednak akty formalnie nowe i odrbne w sto-

sunku do aktu pierwotnego. Go tu zreszt zaznaczylimy od-

nonie do materyau krakowskiego archiwum kapitulnego,

da si stwierdzi ponadto jako zasada ogólna: na caej prze-

strzeni ziem polskich i w caym okresie czasu a do r. 1386,

nie zdarzyo si nam spotka gdziekolwiek dwu egzemplarzy

oryginalnych tego samego aktu kancelaryi papieskiej w po-

siadaniu tego samego odbiorcy, zatem w tern samem archi-

wum 3. Widocznie mamy tu do czynienia z ustalon, konse-

* Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 3. 53 i inne. Dwoiste oryginay

kancelaryi papieskiej Ibid. I. nr. 47. 48. 52, s tylko wyjtkami pozor-

nymi, jak okaemy niej co do kadego z nich z osobna, por. str. 334

i 336.

2 Breslau, Hdbuch d. Ukdenlehre 80 n.

' Podajemy tu przykadowo szereg waniejszych pism papieskich

na rzecz rónych instytutów kocielnych w Polsce, wic biskupstw, ka-

pitu, zakonów i t. p. jak: bulle protekcyjne, przywileje wzicia w opiek
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kwentnie stosowan zasad teje kancelaryi. Znowu tedy,

eby pomin inne, wyraniejsze wskazówki, sama ta dwo-

isto egzemplarzy, w zwizku z objanionym poprzednio inte-

resem wadzy wieckiej co do sprawy niniejszej, wskazuje na

to, i kady z egzemplarzy bulli przeznaczony by dla innego od-

biorcy, zatem jeden dla biskupa, a drugi dla ksicia krakowskiego.

przeciw gwatom z zewntrz grocym, zatwierdzenia fundacyj kla-

sztorów lub przeniesienia ich z jednego miejsca na drugie, inne przy-

wileje nadawane tyme instytutom, jak zwolnienia od wiadcze kociel-

nych, od jurysdykcyi sdów wieckich, nadania odpustów, przepisy

co do sposobu grzebania zmarych, ustanowienia konserwatorów, pod-

danie caego majtku instytutu pod ich opiek i t. d. — wszystkie, o ile

dochoway si po dzi dzie w oryginaach w rónych archiwach ko-

cielnych polskich. Zawsze tu odnony akt zachowany jest

w jednym tylko egzemplarzu oryginalnym, tak n. p. w ar-

chiwum kapituy gnienieskiej akty: Kod. dypl. Wielk. I. nr. 7. 185.

266; w archiwum kapituy poznaskiej : I b i d. III. nr. 1842; w archiwum

klasztoru strzelnieskiego Ibid. I. nr. 32; w archiwum pastwowem po-

znaskiem, do którego, jak wiadomo, wcielona zostaa znaczna cz
archiwów klasztornych wielkopolskich, w dziale ogólnym: Ibid. I. nr.

162. 164. 166, II. nr. 668; w dziale mogilnieskim: Ibid. I. nr. 24;

w dziale lubiskim: Ibid. I. nr. 426: w dziale koronowskim: Ibid. III,

nr. 1304; w archiwum Dominikanów krakowskich: Ibid. I. nr. 246.

247 i Kod. dypl. Maop. I. nr. 34. 35. 36; w archiwum klasztoru w.
Jdrzeja w Krakowie: Ibid. I. nr. 45. 46. 47. 54. 55. 68. 69. 85. 89. 90.

91. 97. 98. 105. 106. 107. 108. 115. 116. 117. 127. 129. 132. 333; w ar-

chiwum szczyrzyckiem: Ibid. I. nr. 179; w archiwum orowskiem: Kod.

dypl. Tyn. nr. lla; w archiwum wrocawskiem: Kod. dypl. Wielk.

I. nr. 171 i t. p. Ta sama uwaga dotyczy innej grupy pism papieskich

(zatwierdzenia przywilejów generalnych, udzielanych biskupstwom, kla-

sztorom i t. d. przez ksit polskich), o której z osobna mówi bdzie-

my jeszcze niej na str. 335. Podobnie waniejsze pisma legatów pa-

pieskich, miejscowych biskupów i kapitu, o ile dochoway si w orygi-

naach, zjawiaj si w jednym tylko egzemplarzu, n. p. w archiwum

kapitulnem gnienieskiem: Ko d. dypl. Wielk. II. nr. 1193, III. nr. 1522,

1578. 1579. 1716. 1717; w archiwum kapitulnem poznaskiem: Ibid,

II. nr. 770. 778. 780 i t. p. O pimie Aleksandra IV z 1256, Kod. dypl.

kat. krak. 1. nr. 4.5, które w archiwum kapituy krakowskiej docho-

wao si w dwu oryginaach, por. niej str. 347 przyp 1,

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. Ol
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W takim za razie ów drugi egzemplarz, mimo przechowanie-

w archiwum kapitulnem, trzeba bdzie uzna za skadnik

archiwum ksicego.
Wniosek ten stwierdza zreszt ponad wszelk wtpli-

wo sama stylizacya obu egzemplarzy bulli. Jeden z nich

adresowany jest wyranie: archiepiscopo Gnesnensi et eius

suffraganeis; natomiast adres drugiego brzmi: dilectis filiis no-

bilibus viris ducibus Polonie; odpowiednio do tego zmieniona

te kocowa formua adhortacyi. Egzemplarz pierwszy, to za-

tem akt, dorczony biskupowi, a przeto nalecy do archiwum

kapitulnego w znaczeniu waciwem; przyczem mniejsza o to,

czy przyjmiemy, e jest to jeden z kilku egzemplarzy, roze-

sanych podówczas z osobna do poszczególnych biskupów pol-

skich, czy te, e jest to egzemplarz jedyny, jaki kancelarya

papieska wygotowania wtedy dla caego episkopatu polskiego,

a który, mimo przodownictwo i naczelny adres arcybiskupa

gnienieskiego, dosta si w jakikolwiek sposób w posiadanie

biskupa krakowskiego. Za tem ostatniem przypuszczeniem

przemawiaaby zwaszcza okoliczno, e mimo istnienie in-

nych archiwów kapitulnych i pokany zasób utrzymanych po

dzi dzie w kadem z nich zabytków wspóczesnych, adne,

nie wyczajc archiwum kapituy gnienieskiej, nie prze-

chowao egzemplarza bulh kanonizacyjnej. Mniej jeszcze praw-

dopodobn jest rzecz, eby tekst drugi, wystosowany do ksi-

t, wyszed z kancelaryi papieskiej w tylu egzemplarzach,

ilu byo podówczas panujcych w Polsce Piastów; zapewne

to jedyna tej redakcyi ekspedycya. e si dostaa Bolesawowi

Wstydliwemu, nie któremukolwiek innemu ksiciu, tómaczy

si zarówno przez to, e caa przeszo i dziaalno paster-

ska witego zwizana bya z Krakowem, jako te i tem, e
Wstydliwy zasiada na stolcu ksicym krakowskim, który

mu w caej rzeszy ówczesnych ksit dzielnicowych zape-

wnia pierwszestwo. Jakkolwiek zreszt rzecz pojmiemy, za-

tem, jeeh nawet przypucimy, e krakowski egzemplarz to

tylko jeden (z kilku) egzemplarzy ksicych, jedno jest rzecz,
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pewn, i jest on czci skadow tamtejszego archiwum
ksicego. Do szeregu poprzednich wypadków, w których

tylko drog wnioskowania poredniego ustali byo mona
przynaleno pewnych aktów do archiwum ksicego, przy-

cza si teraz wypadek dalszy, w którym przynaleno taka

stwierdzi si da wprost i niewtpliwie na podstawie wyra-

nej styhzacyi samego aktu. Tkwi za w tem równie n i e-

wtpliwe, niczem zaprzeczy si nie dajce stwier-

dzenie zj awiska, ewobjtku krakowskiego archi-

wum kapitulnego z materyaem, naprawd doar-

chiwum tego nalecy m, z mieszane s take akty,

przynalene w zasadzie do archiwum ksicego.
Poza tym jednym, szczególnie doniosym wnioskiem bez-

porednim, objanione tu zjawisko przedstawia znaczenie z in-

nego jeszcze wzgldu: jest ono nam wskazówk, w jaki spo-

sób tómaczy powtarzajc si jeszcze w wielu

innych wypadkach dwoisto aktów oryginal-

nych, zachowanych dzi w archiwum kapitulnem krakow-

skiem, w zupenem przeciwiestwie do tego, co si da spo-

strzec w innych, nawet najbogatszych archiwach polskich,

wieckich czy kocielnych, gromadzcych materya tamtoczesny

zasadniczo i prawie bez wyjtku tylko w unikatach.

Wskazówk t zastosujemy zaraz w nasuwajcej si tu

z kolei do rozpatrzenia grupie aktów dziesicinnych ogólnego

znaczenia. Archiwum kapitulne krakowskie posiada cztery tego

rodzaju zabytki, wszystkie ze wzgldu na tre pierwszorz-

dnie wane, gdy mieci si w nich obfity materya ustawo-

dawczy, okrelajcy wzajemny stosunek midzy ludnoci

wieck a kocioem w sprawach dotyczcych opaty dziesi-

cin. Dochodziy te akty do skutku najczciej wród sporów,

jakie si wyoniy midzy obu interesowanymi czynnikami,

przyczem jako przedstawiciel interesów kocioa wystpowa
biskup, imieniem za ludnoci pospohcie sam monarcha. Za-

atwiano te spory zazwyczaj przez oddanie sprawy do roz-

strzygnicia upatrzonemu rozjemcy, do której to funkcyi bez

21*
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wyjtku powoywano arcybiskupa gnienieskiego; jego orze-

czenie ujte by musiao w ksztat wyroku rozjemczego czyli

t. z. arbitracyi. Takich arbitracyj jest tu trzy. Jedna, Jani-

sawa z 1330, rozstrzygajca spór midzy okietkiem a bi-

skupem co do sposobu opacania dziesiciny z nowin w dye-

cezyi krakowskiej (nr. 22)
i. Druga, Jarosawa z r. 1343, roz-

strzygajca spór co do tej samej kwestyi w odniesieniu do

samych tylko powiatów bieckiego i migrodzkiego, tym razem

nie midzy królem a biskupem jeno midzy biskupem a ka-

nonikami krakowskimi-; chodzio tu o wewntrzn niejako spra-

w kocieln, zaatwion gównie przez przypomnienie i inser-

cy arbitracyi z 1330. Trzeci wreszcie, najwaniejsz ze

wszystkich, jest arbitracya Jarosawa z 1361, wydana zno-

wu w sporze midzy biskupem a królem, podajca cay sze-

reg przepisów co do wymiaru i sposobu opaty rónych ro-

dzajów dziesicin w dyecezyi krakowskiej, a zarazem okre-

lajca skutki, jakie tu dla ludnoci wieckiej pociga za sob
rzucenie interdyktu przez wadz kocieln (nr. 67)3. j)q ij^y^

trzech arbitracyj doda wreszcie naley wczeniejsz od osta-

tniej ordynacy samego Kazunierza W., wydan za rad ar-

cybiskupa i zgod baronów r. 1352, w której okrelono spo-

sób zwoenia dziesiciny przez ludno kmiec w dyecezyi

krakowskiej (nr. 52)*.

Z tych czterech aktów jeden, którego obustronnymi od-

biorcami s czonkowie katedry krakowskiej (biskup i kano-

nicy), i który rozstrzyga wewntrzny spór kocielny midzy
nimi, arbitracya z 1343 co do dziesicin w powiatach bieckun

i migrodzkim, z pewnoci jest czci skadow archiwum

kapitulnego jako takiego. Co do pozostaych trzech nie ulega

oczywicie wtpieniu, e biskup krakowski, jako jedna z inte-

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. U9.
2 Ibid. I. nr. 175.

» Ibid. I. nr. 22.5.

* Ibid. I. nr. 195.
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resowanych stron, otrzyma musia' odnone egzemplarze, i e
zoy je móg w swojem archiwum jako rozstrzygnicie, do-

tyczce jednego z najwaniejszych praw majtkowych ducho-

wiestwa caej jego dyecezyi, Ale te rozstrzygnicia, w oso-

bnych egzemplarzach, dostawa si te musiay do rk kró-

Ifjw, bronicych tu interesów poddanej sobie ludnoci wobec

da kocioa, i to niezalenie od tego, czy wychodziy

w ksztacie arbitracyj, rozstrzygajcych spory ich z biskupa-

mi, czy te jako ordynacye, któremi oni sami urzdzali odno-

ne stosunki. I trzeba doda, e do tych spraw dziesicin-

nych, ze wzgldu na najcilejszy ich zwizek z caem ów-

czesnem yciem gospodarczem, jako te atwo zapalny ich

charakter, wynikajcy z sprzecznoci interesów obu czynni-

ków, wieckiego i duchownego, przywizywano wtedy, i przez

cay dalszy jeszcze szereg wieków, znaczenie szczególne. Std
wanie tak liczne, czsto powrotne akty, dotyczce urzdze-

nia tych spraw; std ywe zajcie si niemi na zgromadze-

niach wiecowych, rozstrzygajcych te rzeczy de consiho ar-

chiepiscopi et consensu unanimi baronum', std jedna z tych

arbitracyj, Jarosawowa z 1361, dochodzi do takiego znacze-

nia, e w caym szeregu prywatnych kodeksów rkopimien-

nych z XV jeszcze wieku, zawierajcych zbiory statutów

ziemskich, nie jest pomijana, a czasem jako integralnacz ska-

dowa wprost z najwaniejszym zabytkiem redniowiecznego

ustawodawstwa polskiego, statutami Kazimierza W., czona.
Przechowanie odnonych aktów w archiwum koronnem nasu-

wao si std samo przez si jako potrzeba istotna. Jest zre-

szt wyrany dowód na to, e ustawy dziesicinne uwaano
za materya, nadajcy si do zoenia w eme archiwum:

w zachowanych po dzi dzie zbiorach archiwum koronnego mie-

ci si ukad Kazimierza W. z arcybiskupem Jarosawem z 1360

co do sposobu uiszczania dziesiciny w Wielkopolsce (nr. 65j-.

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 195.

= Por. str. 289.
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Nasuwa si otó pytanie: Dla czego w póniejszem ar-

chiwum koronnem nie dochoway si omawiane tu trzy ustawy

dziesicinne maopolskie, jak dochowaa si wspomniana co

dopiero ustawa wielkopolska z 1360? Mamy przypuci przy-

padkow zatrat odnonych egzemplarzy w kolei wieków?

I czy nie wolno szuka ich raczej w archiwum kapitulnem

krakowskiem, skoro co do caego szeregu innych aktów oka-

zao si, bd to z pewnem wikszem prawdopodobiestwem,

bd niewtpliwie, e s to waciwie skadniki archiwum ko-

ronnego? To te gdyby ju nic pewniejszego nie dao si po-

wiedzie o tej sprawie, same chociaby przytoczone wzgldy wy-

starczyyby do osnucia wniosku, e— w oderwaniu rzecz bio-

rc — egzemplarze kapitulne równie dobrze mog by cz-

ci skadow waciwego archiwum katedry samej, jak zreszt

take — archiwum koronnego. Ale jest jeszcze jeden szcze-

gó, zasugujcy na osobne podkrelenie. Oto jedna z tych

ustaw, ordynacya Kazimierza W. o zwoeniu dziesicin z 1352,

przechowaa si w archiwum kapitulnem w dwu równobrzmi-

cych egzemplarzach oryginalnych. Znowu ta sama, w innych

archiwach niezjawiajca si dwoisto aktu. któr wytóma-

czymy w sposób chyba najprostszy, przyjmujc, e jeden akt,

to egzemplarz biskupi, zatem skadnik waciwego archiwum

kapitulnego, a drugi, to egzemplarz przeznaczony przez kan-

celary królewsk do przechowania w archiwum koronnem.

Dwie inne ustawy, obie arbitracye z 1330 i 1361, dochoway

si tu ju w jednym tylko egzemplarzu. Moe dla tego, e
równolege egzemplarze drugie ulegy z biegiem czasu z ja-

kichkolwiek powodów zatracie. Byoby to zapewne najprost-

sze wytómaczenie sprawy: pozwolioby ono przyj, podo-

bnie jak co do ordynacyi z 1352, e w archiwum kapitulnem

zoone byy zrazu zarówno egzemplarze biskupie jak i kró-

lewskie, te ostatnie oczywicie jako skadnik archiwum ko-

ronnego. Gdyby za przypuszczenie takie usun, zawsze

jeszcze, w myl poprzednich wywodów, pozostanie wniosek,

e zachowane po dzi dzie w kapitule unikaty z równem



Cz objtku w archiwum kapitulnem 327

prawdopodobiestwem uzna mona za waciwy skadnik je-

dnego czy drugiego archiwum.

Dalsz grup aktów, na które tu zwróci naley uwag,
stanowi wielkie (generalne) przywileje wolnoci, udzielane

przez wadców kocioowi krakowskiemu. Jest ich razem pi,
wszystkie dochowane w oryginaach, i wszystkie z doby pa-

nowania dzielnicowych ksit w Krakowie. Na czele idzie

przywilej Wodzisawa Laskonogiego, wystawiony na wiecu

w Cieni 1228, równoczenie z dokonan adopcy Bolesawa

WstydUwego, z okazyi zabiegów jego o panowanie nad Kra-

kowem w imieniu modego ksicia. Zapewnia on kocioowi

krakowskiemu wolno kanoniczn oraz poszanowanie wszystkich

sucych mu praw i przywilejów, wreszcie zwalnia posiadoci

jego od caego szeregu podanych z imienia ciarów prawa ksi-

cego (nr. 5)'. Cztery dalsze, w krótkich midzy sob odst-

pach czasu wydane przywileje, pochodz od Bolesawa Wsty-

dliwego. B. 1254 na wiecu chroberskim dochodzi do skutku

przywilej, okrelajcy podwadnoó sdow duchowiestwa

katedralnego oraz ludnoci przypisanej w dobrach biskupstwa,

przy równoczesnem zasadniczem rozgraniczeniu jurysdykcyi

wieckiej od duchownej, przekazujcy biskupom ogó praw

ksicych w ich grodach i zamkach, ograniczajcy zobowi-

zania kanoników co do suby wojennej z ich dóbr, wreszcie

zapewniajcy posiadociom biskupstwa wolno od ciarów
prawa ksicego, z pewnemi jeszcze zastrzeeniami szcze-

góowemi (nr. 8)^. W rok potem, 1255, na wiecu zawichoj-

skim, dochodzi do skutku nowy przywilej ogólny, przedstawia-

jcy si na ogó jako poprawna i uzupeniona redakcya przy-

wileju chroberskiego (nr. 9)'. I jeszcze tego samego, 1255 r.,

na wiecu w Beszowie, wystawia Bolesaw przywilej dalszy,

tym razem na rzecz ludnoci swobodnej, zamieszkaej w do-

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 20.

« Ibid. I. nr. M.
» Ibid. I. nr. 42.
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brach katedry, nadajc jej w szeregu poszczególnych przepi-

sów podobne wolnoci, jakie na zasadzie przywilejów poprze-

dnich przyznane zostay ludnoci przypisanej (nr. ll)i. Wresz-

cie r, 1258, na wiecu sandomierskim, wydany zostaje nowy,

ostatni w tym szeregu przywilej, idcy w ustpstwach naj-

dalej, nadaje bowiem biskupowi pene prawo ksice w jego

posiadociach, a zarazem okrela dokadnie zagodzone obe-

cnie jeszcze bardziej obowizki biskupa i kanoników co do

suby wojennej z ich dóbr, i bez adnych ju zreszt za-

strzee przyznaje tym dobrom pen wolno od ciarów
prawa ksicego; ponadto w^szystkie te przywileje rozciga

nie tylko na kler katedralny i jego posiadoci, ale w ogóle na

wszystkie kocioy i ich duchowiestwo w obrbie ksistw

krakowskiego i sandomierskiego (nr. 18)^.

Podalimy z umysu dokadniej gówn tre przywile-

jów, eby podkreli ca ich donioso nie tylko dla samych

podmiotów uprzywilejowanych, ale zarazem dla caego ustroju

pastwowo-spoecznego ówczesnej dzielnicy maopolskiej. Roz-

strzygano tu o stosunku prawnym caego, najprzedniejszego

w tych czasach stanu, do wadzy pastwowej, a zarazem

o stanowisku prawnem olbrzymiego kompleksu dóbr i za-

mieszkaej tame ludnoci, jakie naleay podówczas do ka-

tedry i innych instytutów kocielnych w Maopolsce. Rozstrzy-

gano, szalujc hojnie najwaniejszemi prawami zwierzchni-

czemi ksicia, zarówno w dziedzinie sdownictwa, jak admi-

nistracyi i skarbowoci, skd wypywao nie tylko znaczne

uszczuplenie jego wadzy, ale otwieraa si zarazem konie-

czno przerzucenia rónych ciarów publicznych na spoe-

czestwo wieckie. Przyczem rzecz caa nie przedstawiaa

znamion jakiej miejscowej tylko, partykularnej sprawy: dye-

cezya krakowska, terytoryalnie, pokrywaa si na ogó z ob-

szarem caego ksistwa krakowsko-sandomierskiego, którego

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 43.

* Ibid. I. nr. 59.
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wadcy wydaj odnone przywileje: ze stanowiska dzielnicy

tej bya to sprawa ogólno-pastwowa. Naprawd by to sze-

reg przybranych w ksztat przywileju pierwszorzdnie donio-

sych ustaw tej dzielnicy. Nie dziw, e wiele trzeba byo za-

cliodu i kilkakrotnie powrotnych zabiegów, zanim one doszy

do skutku, i e przy ich uchwaleniu ksi musia dopuci
do gosu zarówno duchowiestwo jak i przedniejsze warstwy

spoeczestwa wieckiego. Wszystkie te przywileje bez wy-

jtku dochodz do skutku na wiecach, i to przy udziale: ba-

ronum... de uorum hec fecimus consilio^ Przytem stwierdza

si wyranie, e co do tych spraw powane nasuway si

zgromadzonym wtpliwoci 2; jak trudno za byo rozwiza
i usun je wszystkie, dowodzi okoliczno, e kady niemal

przywilej, przynajmniej z tych, które wyszy za Wstydhwego,

musia by poddany pod obrady kilku po kolei wieców, za-

nim dla byo mona uzyska ostateczn zgod ^ Nie mona,

wobec tego wszystkiego wtpi, i trwae przechowanie rze-

czonych aktów leao nie tylko w interesie uprzywilejowanych

czynników kocielnych, ale zarazem samej wadzy pastwo-

wej. Byo ono tem potrzebniejsze, e w przywilejach mieci

si cay szereg szczegóowych, nieraz do skomplikowanych

przepisów, które w zdarzonej potrzebie trzeba byo mie pod

rk, eby si na nie powoa czy te je zastosowa. Nada-

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 41.

* Ibid. I. nr. 41 i 42: articulos ... super uibus apud nos et no-

stros barones dubitacio vertebatur.

* Por. przywilej chroberski z 1254: Acta sunt hec in Ogledou in

collouio... 1252 ... et... conflrmata ... in coUouio in Chrober ... 1254.

Przywilej zawichojski z 1255: Acta sunt et approbata horum uedam in

collouio de Oglandow ... 1252 ... alia autem in collouio ex suprascrip-

tis roborata sunt et aprobata in Chrober ... 1254 ... et postmodum ora-

nia supradicta finaliter determinata ... in collouio habito in Zawichost

cum nostris baronibus ... 1255. Przywilej beszowski z 1255: Datum in

Cracovia ... 1255 ... et postmodum confirmatum et pubiicatum in collo-

uio habito apud Bansovam eodem anno. Ibid. I. nr. 41. 42. 43.
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wEiy si te akty równie dobrze na materya archiwum kapi-

tulnego, jak i — ksicego.
Do którego z nich nale zachowane po dzi dzie

egzemplarze archiwum kapitulnego w Krakowie? Stwierdmy

najpierw, e dwa z tych przywilejów, zawichojski i beszow-

ski, oba z 1255, zastpione tu s kady przez trzy orygi-

nalne, równobrzmice ekspedycye. Znowu zjawisko niezwy-

ke, którego zapewne nie bdziemy tómaczyh przypadkowem

wygotowaniem kilku, dla jednego odbiorcy (biskupa) przezna-

czonych egzemplarzy, niejako z przezornoci, na wypadek za-

traty jednego z nich. Nie byoby do tego analogii w wspó-

czesnej praktyce kancelaryjnej na Zachodzie \ ani te w wspó-

czesnej Polsce, o ile t rzecz porównamy z bogatym, zacho-

wanym gdzieindziej materyaem tej samej treci. W licznych

archiwach na przestrzeni caej Polski mieci si po dzi dzie

bezhk uratowanych szczliwie w oryginalnym tekcie gene-

ralnych przywilejów ksicych dla poszczególnych katedr,

kapitu i klasztorów; ale na caej przestrzeni czasu a do

poowy XIV w. nie da si wykaza ani jeden wypadek, eby
którykolwiek z nich wydany zosta temu samemu odbiorcy

w dwu czy wicej egzemplarzach. A i potem, po jednem zbo-

czeniu, w dalszym znowu cigu, a do r. 1386, rzecz wraca

do ustalonej reguy wystawiania unikatów 2. Jeeh tedy nie

1 Por. str. 319 n.

2 Tak, w jednym egzemplarzu oryginalnym mieszcz si: w ar-

chiwum kapitulnem gnienieskiem przywileje generalne dla tamtejszej

katedry: W. Odonica z 1234, Przemysa II z 1284 i 1293, Henryka go-

gowskiego (przywilej kociaski) z 1298 i Kazimierza W. z 1357; w ar-

chiwum kapitulnem poznaskiem takie przywileje dla biskupstwa tam-

tejszego: Przemysa I z 1252, Bolesawa kaliskiego z 1258, Bolesawa II

mazowieckiego z 1297, Kazimierza W., Kazimierza I i Ziemowita III ma-

zowieckich, wszystkie trzy z 1350; w archiwum mogilnieskiem taki

dla tego klasztoru przywilej Kazimierza W. z 1363; w archiwum trzeme-

szeskiem takie dla tego klasztoru przywileje Przemysa I z 1251 i o-
kietka z 1293; w archiwum pastwowem poznaskiem (materya z Lu-

binia) takie dla lubiskiego klasztoru przywileje Bolesawa kaliskiego
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mamy tu pój drog dowolnych, dostatecznie poprze nie-

dajcych si kombinacyj, musimy przyj, e owa wielokro-

tno egzemplarzy obu przywilejów stoi w zwizku z przezna-

czeniem ich dla rónych odbiorców. Ze wzgldu za na stwier-

z 1258 i Henryka gogowskiego z 1302; w archiwum pastwowem kró-

lewieckiem (materya z klasztorów pomorskich) takie przywileje Prze-

myla II dla Oliwy i Pelplina, oba z 1295 ; w archiwum szczyrzyckiem

taki przywilej Bolesawa Wstydliwego dla tamtejszego klasztoru z 1255

(podróbka z poowy XIV w.); w archiwum klasztoru w. Andrzeja w Kra-

kowie taki przywilej tego ksicia z 1257 dla klasztoru zawichojskiego;

w archiwum miechowskiem taki przywilej tego ksicia z 1256 dla

tamtejszego klasztoru; w archiwum mogilskiem takie przywileje dla

tego klasztoru: Bolesawa Wstydliwego z 1273, Wacawa z 1291, Ka-

zimierza W. z 1356, Ludwika z 1381; prócz tego materya rozrzucony

z dawniejszych archiwów klasztornych w rónych innych przygodnych

zbiorach dzisiejszych, lub przez wydawców bliej co do miejsca przecho-

wania nieokrelony, zawsze jednak w unikatach tylko wystpujcy, wic
n. p. przywileje generalne Bolesawa kaliskiego z 1245 dla Paradya,

Bolesawa Wstydliwego z 1270 i Kazimierza W. z 1366 dla ysej Góry,

Bolesawa Wstydliwego z 1275 i Leszka Czarnego z 1284 dla Koprzy-

wnicy, Wacawa II z 1293 dla Tyca i t. p., por. Kod. dypl. W i elk. I.

nr. 174. 248. 292. 302. 368. 369. 542, II. 692. 708. 739. 765. 787. 860,

III. 1295. 1300. 1301. 1354. 1493; Per Ib ach, Pommerell. Ukbuch nr.

533; Kod. dypl. Maop. L nr. 42. 44, II. nr. 449. 476. 481. 497. 498,

m. nr. 795; Kod. dypl. Mogi. nr. 4. 32. 72. 93; Kod. dypl. Ty-

niec, nr. 40. W niektórych wypadkach u tego samego odbiorcy (w tern

samem archiwum) dochoway si wprawdzie dwa oryginalne egzempla-

rze przywileju generalnego, wystawionego przez tego samego ksicia, pod

t sam dat; wtedy jednak nie s to dublety identyczne, jeno jeden

egzemplarz w stosunku do drugiego przedstawia si jako zmieniona lub

rozszerzona (wstawkami opatrzona) redakcya tekstu poprzedniego, por.

n. p. po dwa egzemplarze przywileju Bolesawa Wstydliwego dla Klary-

sek skalskich z 1262 w archiwum klaszt. w. Andrzeja w Krakowie, Prze-

mysa II dla Oliwy i arnowca z 1295, w archiwum królewieckiem, te-

go wadcy dla Oliwy z tego roku tame; tutaj monaby te zaliczy

przywilej Przemysa z 1290, nadajcy biskupstwu krakowskiemu dzie-

sicin z up wielickich, przechowany w sameme archiwum kapitulnem

krakowskiem: Kod. dypl. Maop. I. nr. 58 i 59, Kod. dypl. Wielk.
IV. nr. 2060 i 2061, Perlbach, Pommerell. Ukbuch nr. 531, Kod.
dypl. kat. krak. I. nr. 92 i 93. W tych i innych podobnych wypadkach
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dzony co dopiero interes wadzy wieckiej co do przechowa-

nia tych aktów dla wasnego przyszego uytku, jak niemniej

w analogicznem zastosowaniu uzyskanych poprzednio wyni-

ków odnonie do obu egzemplarzy bulli kanonizacyjnej z 1253^

przyjmiemy najzasadniej, e. jak jeden egzemplarz obu przy-

zachodzibd to podrobienie drugiego, obszerniejszego tekstu, bd wpraw-

dzie tekst ten uzna mona za autentyczny, ale póniej dopiero za zgod
wystawcy rozszerzony i stosownie antidatowany. W kadym razie, mimo
pozorne istnienie dubietóvv^, mamy tu do czynienia waciwie z dwoma
odrbnymi akiami, z których kady jest dla siebie unikatem. Pierwszy

wypadek, w którym poza omawianymi w tekcie aktami, udao si nam
stwierdzi wydanie przywileju, i to nie generalnego, jeno z zapisem zna-

czniejszego czynszu na upach krakowskich, na rzecz tego samego od-

biorcy w dwu równobrzmicych egzemplarzach oryginalnych, odnosi si,

jak wspomnielimy, do pocztków drugiej poowy XIV w.: mamy tu na

myli przywilej Kazimierza W. dla kocioa gnienieskiego z r. 1352,

przechowany po dzi dzie w dwu ekspedycyach oryginalnych w archi-

wum gnienieskiem. Kod. dypl. Wielk. III. nr. 1310. Moe ta rzecz

stoi w zwizku z faktem, e w przywileju tym znajduje si osobna klau-

zula drugiego wystawcy, biskupa krakowskiego Bodzanty, upowaniajca
arcybiskupa do rzucenia kltwy na upników, którzyby postanowie je-

go nie wykonali; cho zreszt sam tekst, a nawet sygillacya szeciu

pieczciami s w obu egzemplarzach identyczne. Jakkolwiek zreszt zja-

wisko to wytómaczymy, trzeba bdzie stwierdzi, e zaraz potem rzecz

wraca do dawniejszej normy unikatów, jak wiadcz przytoczone na

czele tego zestawienia przywileje generalne samego Kazimierza dla kla-

sztoru mogilskiego z 1356, dla samej katedry gnienieskiej z 1357, dla

klasztoru mogilnieskiego z 1363 i Ludwika dla klasztoru mogilskiego

z 1381. Podobne zjawisko da si stwierdzi take co do przywilejów

miejskich; nawet wtedy, kiedy si one dochoway w dwu egzemplarzach

oryginalnych, nie da si wykaza, eby to byy egzemplarze tego same-

go odbiorcy. Tak n. p. akt okietka, stanowicy podatek w ziemi ka-

liskiej na napraw mostu w Kaliszu z 1298 i wielki przywilej tego

wadcy, zatwierdzajcy wszystkie prawa Kalisza z 1314, Kod. dypl.

Wielk. II. nr. 800. 973, dochoway si wprawdzie kady w orygina-

ach, z których jeden mieci si w zbiorach po dawnem archiwum ko-

ronnem pozostaych (Bibl. ks. Czartoryskich), drugi za przeszed w po-

siadanie prywatne Rzyszczewskich wzgl. Rusieckich, niewiadomo skd,

prawdopodobnie z archiwum m. Kalisza; w obu wypadkach kady z dwo-

istych oryginaów mia tedy odmienne przeznaczenie: jeden mia pozo-
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wilejów przeznaczony by dla biskupa, lak drugi wygotowany

zosta przez kancelary ksic do przechowania na wasny
uytek. W takim za razie egzemplarze te s w czci wa-
ciwym skadnikiem archiwum kapituhiego, w czci za ksi-

cego ^

sta w archiwum koronnem (nr. II. j i nr. 20), drugi za przypuszczal-

nie suy samemu Kaliszowi. W archiwum kapitulnem poznaskiem

mieszcz si dwa równobrzmice oryginay wyroku polubownego, wy-

danego przez Kazimierza W. w Raciu (wojew. inowrocawskie) 1358

w sporze midzy Ziemowitem 111 mazowieckim a biskupstwem pozna-
skiem, Kod. dypl. Wielk. III. nr. 1369. Przypuszczenie, e oba egzem-

plarze przeznaczone byy dla biskupstwa, nie atwo daoby si uzasadni;

obecno ich w archiwum kapitulnem poznaskiem wytómaczy snadniej

w tym sposobie, e jeden jako wyrok samego króla w wanej sprawie,

to moe egzemplarz przeznaczony do zachowania w archiwum koron-

nem, którego kancelarya dla jakiegokolwiek przypadku, czy przez prze-

oczenie nie zabraa ze sob z Wielkopolski; albo, co jeszcze prawdopo-

dobniejsza, e to egzemplarz, wygotowany przez kancelary dla Ziemo-

wita, którego on znowu z jakich szczególnych powodów nie podj;
w zbiorach mazowieckich tekst tego przywileju dotd nie zosta odszu-

kany. Gdyby zreszt nawet odrzuci oba tómaczenia i przyj, e bi-

skupstwo poznaskie otrzymao tu dwa egzemplarze dla siebie, byby to

znowu — podobnie jak co do przywileju gnienieskiego z 1352 — wy-

jtek od stwierdzonej ogólnie zasady, odnoszcy si dopiero do drugiej

poowy XIV w., nie mogcy zatem przesdza o stosunkach, wczeniej-

szych o cae jedno stulecie.

Podane w tekcie tómaczenie wyjania genez dwu egzemplarzy

obu przywilejów z 1255; tymczasem, jak wspomnielimy, archiwum ka-

pitulne posiada po trzy egzemplarze kadego z nich. Nawet i ten wzgld
nie zmusza koniecznie do przypuszczenia, e s to nadliczbowe egzem-

plarze, wygotowane »z przezornoci* czy to dla biskupa, czy dla ksicia.

Trzeci egzemplarz móg by wygotowany dla arcybiskupa gnienieskie-

go jako zwierzchnika kocioa polskiego, który to egzemplarz nie zosta

jednak przeze podjty. Arcybiskup Peka bra ywy i bezporedni udzia

w pracach nad dojciem do skutku tych przywilejów, mianowicie by
te obecny na wiecach zawichojskim i beszowskim z 1255, na których

je wydano, i wyranie te przytoczony jest w rzdzie wiadków obu

aktów; na przywileju za beszowskim umieci take swoj piecz, obok

pieczci Wstydliwego i biskupa Prandoty. Wedug domysu Piekosiskie-
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Pozostae trzy wielkie przywileje dla biskupstwa: cie-

ski z 1228, chroberski z 1254 i sandomierski z 1258 docho-

way si w archiwum kapitulnem kady w jednym tylko

egzemplarzu. Monaby postawi domys, e dawniej, podobnie

jak co do tamtych dwu przywilejów, istniay tu odpowiednie

dublety oryginalne, które w kolei czasu ulegy zatracie: w tym

wypadku daoby si stwierdzi, e take i te przywileje byy
tu zoone w podwójnym charakterze, jako skadnik archiwum

kapitulnego i ksicego. eby jednak nie siga do domy-

sów, wystarczy stwierdzi rzecz inn, do której dostateczn

podstaw daje szereg poprzednich zestawie: e kady z za-

chowanych po dzi dzie unikatów z równem prawdopodo-

biestwem da si poj jako waciwy skadnik archiwum

kapitulnego, albo te i ksicego.
W najcilejszym zwizku z omówion tu grup wiel-

kich przywilejów katedry stoj dwa pisma papiea Aleksan-

dra IV z r. 1256, skierowane do kapituy krakowskiej, z któ-

rych jedno zawiera zatwierdzenie przymleju beszowskiego,

a drugie przywileju zawichojskiego (nr. 12 i 13)\ i to w tym

sposobie, e w kadem z nich transumowany jest cakowity

tekst odnonego przywileju, z pewnemi tylko, widocznie z umy-

su dokonanemi zmianami, poród których zwaszcza rzuca

si w oczy usunite z zawichojskiego aktu zastrzeenie ksi-

go, za którym wiele przemawia, w archiwum kapitulnem, prócz trzech

do dzisiaj dochowanych, mieci si niegdy jeszcze czwarty egzemplarz

oryginalny przywileju beszowskiego: dzisiejsze trzy znaczone s bowiem

literami B. C i D, co wskazuje na istnienie jakiego egzemplarza A. Co

do losów A (jeli sygnatury s wspóczesne), zapewne naj trafniejszem

bdzie przypuszczenie, e posany zosta do kancelaryi papieskiej, do-

chowao si bowiem, jak zaraz zobaczymy, zatwierdzenie papieskie przy-

wileju beszowskiego z cakowit transumcy jego tekstu (por. str. niniejsza).

Take i co do zawichojskiego przywileju mona postawi domys, e
prócz trzech do dzi zachowanych, wygotowany zosta czwarty tekst

oryginalny, posany papieowi; i ten bowiem przywilej transumowany

jest w osobnem zatwierdzeniu papieskiem (por. str. niniejsza, tekst górny).

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 47. 48.
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ci a, i duchowiestwo katedralne, zwolnione w zasadzie z pod

sdownictwa wieckiego, winno przecie przed sdami wiec-

kimi odpowiada w sprawach dziedzicznych (cause here-

ditarie). Oba te potwierdzenia papieskie dochoway si zno-

wii — kade — w dwu równobrzmicych egzemplarzach

oryginalnych, przechowanych do dzi w archiwum kapitulnem.

Mamy znowu podwójn ekspedycy, rzekomo dla tego sa-

mego odbiorcy przeznaczon, nieodpowiadajc zgoa stoso-

wanej podówczas w kancelaryi papieskiej praktyce \ a zwa-
szcza sprzeczn take ze zwyczajem, jakiego w kancelaryi

tej przestrzegano przy zatwierdzaniu przywilejów ksicych
na rzecz instytutów kocielnych'^. W zwizku z caym szere-

giem poprzednich objanie przyj tu jednak raczej bdzie-

my musieli, e wprawdzie jedna z tych ekspedycyj, to na-

prawd akt wystosowany do kapituy, ale druga, to egzem-

plarz przeznaczony dla Bolesawa; tem bardziej, i papieowi

szczególnie zalee musiao na tem, aeby do wiadomoci

ksicia doszo, z jakiemi rzeczowemi zmianami, zwaszcza co

do sdownictwa nad klerem w sprawach dziedzicznych, przy-

wileje te zatwierdza. Obie ekspedycy rozdzielaj si tu za-

tem w ten sposób, e jedna, to skadnik waciwego archi-

wum kapitulnego, a druga ksicego.
Da si nawet wykaza w tym wypadku, w jaki sposób

przesyka tych aktów na rce ksicia nastpia. Dochowao

si w archiwum kapitulnem inne pismo Aleksandra IV, z dat

* Por. str. 320 i tame przyp. 3.

* Por. n. p. dochowane w jednym tylko oryginale zatwierdzenie

Innocentego III z 1208, albo zatwierdzenie Mikoaja IV z 1291 odnonie

do przywileju Odonica z 1213 dla Ooboka, tudzie zatwierdzenie tego

samego papiea wszystkich przywilejów oobockich, równie z r. 1291

(oba ostatnie dzi w archiwum pastwowem poznaskiem). Tutaj zali-

czy te mona podobne zatwierdzenia legatów papieskich, n. p. Filipa

firmaskiego z 1281, równie dla klasztoru oobockiego, dochowane zno-

wu w jednym tylko egzemplarzu, i t. p. Por. Kod. dypl. Maop. II.

nr. 377, Kod. dypl. Wielk. I. nr. 499, II. nr. 675. 676.
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O kilkanacie zaledwie dni od obu poprzednich zatwierdze

póniejsz (1256), wystosowane tym razem wprost do samego

Bolesawa, w którem papie, objawiajc rado z powodu

nadanych przeze katedrze krakowskiej wolnoci, zawiadamia

go, i odnone przywileje zatwierdzi, z wyjtkiem tych ust-

pów, które sprzeciwiaj si wolnociom kocioa (rozumiana

sprawa sdownictwa in causis hereditariis), a zarazem wzy-

wa go, aeby do tej, zarzdzonej tu zmiany, chtnie si za-

stosowa i. Przy tem to oczywicie pimie przysane zostay

ksiciu oba przywileje zatwierdzajce, po jednym egzempla-

rzu. Ale co sdzi o losach samego, przytoczonego tu wanie
pisma odnonie do jego przynalenoci archiwalnej? Gdyby

si ono nawet byo dochowao w jednym tylko egzemplarzu,

nie monaby wtpi, mimo dzisiejsze przechowanie w archiwum

kapitulnem, e przecie jest to skadnik archiwum ksicego:

wskazuje na to wprost sam jego adres, wymieniajcy ksicia

jako odbiorc. Ale powtarza si tu to samo zjawisko, jakie ty-

lokrotnie przedtem miehmyju sposobno zauway: w archi-

wum kapitulnem zoone s dwa oryginalne egzemplarze tego

pisma. Nie ma powodu do przypuszczenia, eby oba przezna-

czone byy naprawd dla ksicia; przyjmiemy tu zasadnie,

e egzemplarz drugi dosta si kapitule samej. Bo i dla niej

wan byo rzecz otrzyma wiadomo i przechowa j jako

moliwy dowód na przyszo, i papie nie tylko przywileje

z pewnemi zmianami zatwierdzi, ale te i ksicia do prze-

strzegania tych zmian wezwa. Mutatis mutandis zastosowano

w niniejszym wypadku takie samo, jak co do obu konfirma-

cyj papieskich postpowanie: jak konfirmacye te, wystosowane

pod adresem kapituy, udzielono w drugim egzemplarzu ksi-

ciu, tak pismo samo, skierowane do ksicia, dostao si w in-

nym egzemplarzu kapitule. Z obu zatem dochowanych po dzi

dzie egzemplarzy tego aktu, jeden, to skadnik archiwum ka-

pitulnego, a drugi ksicego.

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 52.
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W treciowem pokrewiestwie z wielkimi przywilejami

dla katedry, jakkolwiek zakresem postanowie daleko poza

nie wybiegajc, zostaj przywileje ziemskie z tych czasów,

w dwu najstarszych na przestrzeni cal'ej Polski okazach za-

chowane w zbiorach dzisiejszego archiwum kapitulnego. Je-

den z nich, to znany przywilej Wodzisawa Laskonogiego,

wród zabiegów o uzyskanie stolca krakowskiego wydany

przeze na wiecu cieskim 1228, równoczenie z omówionym

poprzednio przywilejem wolnoci katedry krakowskiej ^ docho-

wany dzi w archiwum kapitulnem tylko w odpisie; jeszcze

jednak w poowie w. XV orygina znajdowa si w teme ar-

chiwum, dokonano ze bowiem wtedy odpisu w najstarszym

kopiarzu kapitulnym (Liber antiuus) z r. 1445. Stwierdza tu

Laskonogi dokonan adopcy Bolesawa Wstydliwego, bierze

jego ksistwo w protekcy i opiek, zobowizuje si broni

jego caoci przeciw nieprzyjacioom, porcza w obrbie caej

ziemi wszelkie prawa baronów, szlachty i niszej ludnoci

(plebs), zobowizuje si zwaszcza nie ucia mieszkaców

niezwykemi daninami, ani te nie pociga ich przed » nie-

sprawiedliwe « (iniusta) sdy; przyrzeka te sprawowa rzdy

wedug rady biskupa i baronów, a koció zachowa przy

prawach, nabytych zwyczajem czy z nada ksicych (nr. 4)2.

Bardzo podobny do niego treci, moe wprost wzorowany

na nim, jest wielki przywilej ziemski Wacawa II, udzielony

ksistwu krakowsko-sandomierskiemu przy objciu panowania

w tych ziemiach r. 1291; ten dochowany ju w orygmale

w zbiorach kapitulnych. Wedug wyranej stylizacyi w tekcie

udzielony on zostaje biskupowi i kapitule, duchowiestwu za-

konnemu i wieckiemu, baronom, rycerstwu, mieszczanom

i innym w obrbie ksistw zamieszkaym »wiernym «; wobec

których to wszystkich warstw zobowizuje si Wacaw: go-

dnoci krajowych nie rozdawa inaczej, jak tylko za rad

1 Por. str. 327.

« Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 19.

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. 22



338 Archiwum koronne i kapitulne

biskupa i baronów, wypaca rycerstwu zwyke ody, o ile

na to starcz dochody ksistwa, szanowa wszelkie nadania

w dobrach ziemskich, uczynione przez poprzedników na rzecz

duchowiestwa i rycerstwa, nowych podatków nie stanowi,

zoczyców w kraju nie cierpie, bezpieczestwa domowego

szlachty, rycerstwa, duchownych i wieckich przestrzega,

wreszcie na ogó dawnych praw ziemi w niczem nie naru-

sza (nr. 19)^

Znowu podahmy z umysu dokadn tre obu aktów,

eby wysnu z nich odpowiednie wnioski co do ich przecho-

wania archiwalnego. Nie da si zaprzeczy, e mimo ich cha-

rakter ogólny, odnoszcy si do caego ksistwa i wszystkich

zamieszkujcych je warstw ludnoci, przedstawiay one oso-

bne znaczenie take dla duchowiestwa samego, a przede-

wszystkiem dla naczelnego organu jego w ksistwie, biskup-

stwa krakowskiego. I to nie tylko przez pewne postanowienia

ogólne, wydane ze wzgldu na ludno ca, zatem take i na

duchowiestwo, ale take przez niektóre przepisy szczegóowe,

z osobna do kleru czy jego przedstawicieh zastosowane. Cen-

nem zwaszcza byo tu zastrzeenie przywileju z 1228 w przed-

miocie zachowania kocioa przy nabytych prawach, wanem
bardzo przyznane biskupowi zarówno w tym, jak i Waca-

wowym przywileju z 1291 prawo udziau w sprawowaniu

rzdów przez ksicia. Mona tedy stwierdzi, e pozyskanie

tych aktów przez biskupa czy kapitu byo rzecz moliw,

a przechowanie ich w archiwum kapitulnem jako taldem rze-

cz podan i wan. Ale waniejsz jeszcze spraw byo

zachowanie ich w archiwum ksicem, jako wiadectwa po-

czynionych przez wadc ustpstw na rzecz spoeczestwa

i regulatora przyszych jego wobec niego obowizków. W za-

sadzie przywileje te dadz si zatem równie dobrze poj
jako skadnik archiwum kapitulnego, jako te i ksicego.

Gdyby si byy dochoway, kady z nich w dwu egzemplarzach,

1 Kod. dypl. kat. krak. 1. nr. 94.
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monaby je rozdzieli pomidzy oba archiwa jako przynalene

do kadego z nich czci skadowe. Majc do czynienia z uni-

katami, przechylimy, w sprawie ich przynalenoci, szal

prawdopodobiestwa bardziej ku archiwum ksicemu, ju
chociaby z tego powodu, e przywileje te formalnie nie byy
wystawione na rzecz katedry, jeno wszystkich stanów na ogól,

e przeto nie ona wystpuje tu jako waciwy odbiorca.

Do rzdu przywilejów ziemskich, tym razem nie ju do

jednej dzielnicy, ale do caego odnoszcych si królestwa,

przechowanych w archiwum kapitulnem, zahczy jeszcze na-

ley przywilej budziski Ludwika wgierskiego z r. 1355. Zo-

bowizuje si tu król, e w razie uzyskania tronu polskiego

nie bdzie od duchowiestwa i szlachty, z ich dóbr i ludnoci

poddanej, ani te od miast wybiera adnych poborów i da-

nin, jakie ponad zwyk miar cigah czy to Kazimierz W.,

czy okietek, i e poprzestanie na tych tylko, które uiszczane

byy wedug starodawnego obyczaju; e w razie przejazdów

przez kraj nie bdzie da stanu od praatów, kocioów,

klasztorów i szlachty, czy te ich poddanych, jeno wszystkie

potrzeby wasnym opdzi kosztem; e w razie wyprawy zbroj-

nej za granic wszelkie szkody, przez rycerstwo poniesione,

wynagrodzi; e gdyby on sam, czy bratanek jego Jan zmarh

bez potomstwa mskiego, wszystkie zacignite wobec niego

przez Polsk zobowizania wiernoci strac moc obowizujc;
pozatem zatwierdza wszystkie dawniejsze ukady w sprawie

nastpstwa na tron polski, i dodaje jeszcze ogólne zastrzee-

nie co do zachowania praw wszystkich stanów, wymieniajc

tu: duces, prelatos, ecclesias, ecclesiasticasve personas, ba-

rones, magnates. proceres , mUites, nobiles, civitates, villas

eorumue populos et inuihnos (nr. 54)^. Jak widzimy, nie ma
tu nie tylko jakich osobnych uprawnie, przyznanych kocio-

owi krakowskiemu, ale chociaby nawet jakichkolwiek szcze-

gólnych przywilejów, przyznanych samemu kocioowi polskie-

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 201,

22*
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mu, zatem porednio, midzy innemi, take krakowskiemu;

cokolwiek zawary ustpstwa Ludwika, to odnosi si na ogó

do wszystkich, zwaszcza wyszych stanów, i dopiero w tym

sposobie staje si take przywilejem kocioa. Stosownie do

tego o duchowiestwie, kocioach, klasztorach, ich dobrach

i ludnoci poddanej jest tu wprawdzie kilkakrotna wzmianka,

ale zawsze tylko w zwizku z wzmiankami o innych stanach.

Tylko z racyi przynalenoci do jednego z tych stanów za-

lee mogo biskupstwu na pozyskaniu egzemplarza tego przy-

wileju; bez porównania waniejszym by on dla samej wa-
dzy rzdowej, nie tylko jako regulator jej stosunku do wszyst-

kich warstw spoecznych w pastwie, ale zarazem jako akt,

okrelajcy tyle doniose zagadnienie prawno-pastw^owe, ja-

kiem bya sprawa nastpstwa tronu. Na wszelki wypadek na-

ley tu zatem przi^ó, e akt ten musia by zachowany

w archiwum koronnem; i gdyby si by dochowa w jednym

tylko egzemplarzu, pewno naleaoby go uzna za skadnik

tego przedewszystkiem archiwum. e jednak w zbiorach ka-

pituy przechoway si dwa jego egzemplarze oryginalne, wic
moemy drugi z nich zaliczy do archiwum kapitulnego we
waciw^em tego sowa znaczeniu i.

W najcilejszym zwizku z przywilejem budziskim

stoi akt panów wgierskich z r. 1355, porczajcy, ze strony

Wgier, dochowanie w^szystkich ukadów w sprawie nastp-

stwa tronu w Polsce, a zwaszcza ukadu ostatnio (w Budzie)

zawartego, wraz z wszystkiemi zobowizaniami, przy tej spo-

sobnoci przez Ludwika przyjtemi. W pierwotnym ksztacie

dokument ten nie dochowa si ani w archiwum kapitulnem,

i Prócz tego w zbiorach póniejszego archiwum koronnego docho-

wa si jeszcze trzeci egzemplarz przywileju budziskiego, przechowany

dzisiaj w Bibliotece ks. Czartoryskich. Nie wypywa std. jakoby aden
z obu egzemplarzy kapitulnych nie nalea do archiwum pastwowego.

Owszem, obok dzisiejszego egzemplarza Czartoryskich take jeden egzem-

plarz kapitulny trzeba uzna za skadnik archiwum koronnego; skd si

wzia ta dwoisto, objanimy poniej str. 367. 368.
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ani zreszt w jakimkolwiek innym zbiorze; znamy go tylko

z transumptu (widymusu), w dwa lata póniej (1357) przez

Jana kanclerza krakowskiego dokonanego; formalnie rzecz

biorc, mamy tu zatem do czynienia z aktem z 1357, nie

1355 V Tekst transumptu przechowa si w zbiorach archiwum

kapitulnego, co prawda nie w oryginale; musia jednak ory-

gina istnie tu jeszcze w r. 1455, gdy stamtd dokonany

zosta jego odpis w najstarszym kopiarzu kapitulnym z tego

roku, t. z. Liber antiuus (nr. 62)^. Jest to akt o charakterze

do tyla wybitnie pastwowym, e mimo przechowanie w ar-

chiwum kapitulnem naley go uzna raczej za skadnik archi-

wum koronnego, anieli waciwego kapitulnego. A to tern

bardziej, e zawiera on tylko ogólnikowe porczenie dotrzy-

mania zobowiza zacignitych w Budzie, nie dotyka za
nigdzie wyranie jakichkolwiek spraw kocioa czy ducho-

wiestwa; jak niemniej i z tego powodu, e ca swoj tre-

ci i styUzacy skierowuje si wprost do króla jako odbiorcy

(vobis excellentissimo principi domino Kazimiro ... promitii-

mus) ^.

eby zamkn przegld caego nadajcego si tu do

uwzgldnienia materyau, przytaczamy wreszcie akt, w chro-

nologicznym poczcie nalecych tu dokumentów ostatni; ten

za zasuguje na uwag szczególn, bo rzuca jaskrawe wiato
na charakter caej wczeniejszej grupy omówionych tu aktów,

i jest najwymowniejszem, adnego wtpienia niepozostawiajcem

1 Por. str. 284.

^ Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 202 (transumowany dokument

z 1355) i nr. 211 (transumpt z 1357).

3 W zbiorach póniejszego archiwum koronnego przechowa si
ponadto drugi egzemplarz transumptu z 1357, wspomniany w inwenta-

rzu z 1682, Rykaczewski, Invent. 21 (por. str. 256). Nie wynika st-^d

jednak, eby omówiony tu egzemplarz archiwum kapitulnego nie by
skadnikiem archiwum koronnego, a zwaszcza, eby go zaliczy nale-

ao do waciwych zbiorów kapitulnych. Do archiwum koronnego na-

le oba egzemplarze; skd si za ta dwoisto wzia, objanimy po-

niej str. 367. 368.
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stwierdzeniem rozwinitej w poprzednich wywodach tezy, e
w dzisiejszym objtku archiwum kapituhiego krakowskiego

mieci si materya, nalecy do archiwum pastwowego.

Mamy tu na myU akt unii krewskiej z 1385, w oryginale,

jedynym, jaki w ogóle istnieje, przechowany znowu w archi-

wum kapitulnem (nr. 83) ^ Stwierdza ten akt najpierw prze-

bieg rokowa, prowadzonych przez poselstwo Jagiey z pa-

nami polskimi i wgiersk królow-wdow, Elbiet, o rk
Jadwigi, i wychodzc z zaoenia, e rokowania te, po przy-

jciu chrztu przez Jagie i jego ksicych braci, doprowa-

dz do maestwa, okrela szereg zobowiza, przyjtych

w tym wypadku przez Wielkiego ksicia. Zobowizuje si tu

mianowicie Jagieo wasnymi zabiegami i przy uyciu wszyst-

kich swoich skarbów odzyska utracone przez Polsk ziemie,

uici ksiciu austryackiemu odszkodowanie za zerwane ukady

maeskie z Jadwig, zwróci wszystkich w dawniejszych

walkach pojmanych jeców wojennych polskich, wreszcie

wszystkie swoje dziedziny litewsko-ruskie do Korony polskiej

przyczy. Zobowizania te przyjmuje Jagieo wobec panów

polskich (dictis baronibus regni Polonie), jako przedstawicieli

Korony, oraz wobec Elbiety, jako królowej-matki. Nie ma tu

ani jednego ustpu, któryby zapewnia jakiekolwiek prawa czy

to kocioowi polskiemu na ogó, czy krakowskiemu w szcze-

gólnoci; nie ma nawet adnych ustpstw na rzecz spoe-

czestwa jako takiego, czy wyszych jego warstw, z których

implicite wypywayby jakie prawa dla kocioa czy ducho-

wiestwa. Nie byo w ogóle adnego punktu stycznego midzy

treci aktu a szczególnymi interesami kocielnymi, nie byo

zatem take adnej do tego podstawy, eby odbiorc jego sta

si jakikolwiek instytut kocielny, i eby w nastpstwie tego

dokument móg si potem przedosta do zbiorów archiwal-

nych takiego instytutu. By to akt w cisem i wycznem
tego sowa znaczeniu pastwowy; rozstrzyga zagadnienia nie

* Cod. epist. I. nr. 3.
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tylko pierwszorzdnej, ale wprost olbrzymiej doniosoci poli-

tycznej i prawnej: torowa drog panowaniu nowej dynastyi

w Polsce, orzeka o majcem nastpi zespoleniu z ni po-

tnych dzieraw litewskiego wadcy; to wszystko za uj
w ksztat zobowizania tego wadcy wobec Korony polskiej.

Przeznaczony by dla tych, którzy przedstawiali interes pa-
stwa jako takiego, stawa si w ich rku jedn z najcenniej-

szych rkojmi przyszego mocarstwowego stanowiska Polski.

Nie gdzieindziej byo dla miejsce, jak tylko w archiwum

pastwowem. A jednak zachowa si — w dzisiejszem archi-

wum kapitulnem krakowskiem. Trudno o jaskrawszy do-

wód, e w archiwum tem mieszcz si te zasoby archiwum

koronnego.

Wniosek ten, w odniesieniu do tego, i wszystkich omó-

wionych poprzednio aktów, stwierdza te okoliczno, e,

z dwoma wyjtkami (akty z 1228 i 1357), dochoway si one

w orygina/ach w archiwum kapitulnem; a i co do owych

dwu wyjtków dao si stwierdzi, e jeszcze w poowie XV
w. istniay tame odnone dokumenty oryginalne. Mamy tu

wic do czynienia z takimi okazami aktów, które ze wzgl-
du na ten wanie swój charakter ekspedycyj
oryginalnych nadaway si od pocztku doprze-
chowania archiwalnego. Do tego za doczy naley

spostrzeenie dalsze, e poza wszystkimi zestawionymi tu ory-

ginaami archiwum kapitulnego, niezalenie od tego, czy si

one tam przechoway w unikatach, czy w egzemplarzach po-

dwójnych — odliczajc trzy wyjtki, które póniej szczegól-

nemi przyczynami objanione zostan^ — nie znajdziemy
nigdzie indziej or yginalny eh ekspedycyj tych sa-

mych aktów, a mianowicie nie znajdziemy ich

take w zbiorach póniejszego, odrbnego ar-

chiwum koronnego. Znaczy to, e nie tylko akty, ze

wzgldu na tre swoj i charakter do archiwum koronnego

» Por. str. 362. 365. 367. 368.
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nalece, ale i same egzemplarze tych aktów, które
w niem przecho w ane by winny, znalazy si wszy-

stkie — w archiwum kapitulnem krakowskiem. Z uwag tych

wypywa wniosek konieczny, e duy zasób materyau,
w archiwum tem dzi przechowanego, to waciwie
objtek dawnego archiwumpastwowego. Wniosek

tem konieczniej szy, e rozgldajc si w materyale innych

wspóczesnych archiwów polskich, nawet najzasobniejszych,

n. p. archiwów kapitulnych gnienieskiego czy poznaskiego,

nie spotkamy si nigdzie z zjawiskiem, choby w przyblie-

niu podobnem: aktów, które ze wzgldu na tre dayby si
okreli jako skadnik archiwum pastwowego, nie ma tu

albo wcale, albo conajwyej dayby si one tu odszuka w ja-

kim wyjtkowym tylko okazie i.

1 Za akt, który nadawa si do przechowania w archiwum ko-

ronnem, monaby n. p. uzna przywilej Kazimierza W. dla katedry

gnienieskiej z r. 1352, Kod. d y p 1. W i e 1 k. 111. nr. 1310. Moe z dwu
oryginalnych egzemplarzy tego aktu, jakie po dzi dzie dochoway si
w archiwum kapitulnem gnienieskiem, jeden nalea (raczej przezna-

czony by) do archiwum koronnego, tylko nie dosta si tam dla jakich-

kolwiek przyczyn. Byoby to zarazem najprostrze wytómaczenie, skd,

wbrew powszechnie stosowanej zasadzie, w archiwum gnienieskiem

znalazy si dwa egzemplarze tego aktu; por. str. 332 przyp. 2. Z ob-

jtku archiwum kapitulnego poznaskiego monaby tu znowu zaliczy

wyrok polubowny Kazimierza W. w sporze midzy Ziemowitem III ma-
zowieckim a biskupstwem poznaskiem z 1358, którego jeden egzem-

plarz, jak zaznaczylimy poprzednio (str. 333 przyp. 2), móg by prze-

znaczony dla archiwum koronnego. Ale nawet i co do tych wyjtko-

wych wypadków, jak stwierdzilimy tame, moliwe s inne tómacze-

nia, tak, e o jakimkolwiek istotnym zwizku tych archiwów z archi-

wum koronnem nie moe by mowy.



I

IV.

Przedjagielloskie archiwum koronne poczone miej-

scowo z archiwum kapitulnem krakowskiem. Wskazówki

co do czasu poczenia i kryterya rozdziau objtków
przy wyodrbnieniu.

Signijmy jeszcze do statystyki przeprowadzonych po-

przednio zestawie. Pomijajc zachowany w archiwum kapi-

tulnem materya przygodny , który czciowo móg si tu

przedosta ju w przedjagielloskich czasach jako skadnik

waciwego archiwum pastwowego, co do którego jednak nie

da si powiedzie nic pewnego^, wydziehhmy z pozostaego

objtku archiwum kapituhiego, w grupie, nalecej do teje

samej przedjagielloskiej doby, pokan ilo aktów, co do

których czy to na pewno, czy z wikszem, lub przynajmniej

duem prawdopodobiestwem da si powiedzie, e przyna-

lee winny do archiwum pastwowego. Na pewno zaliczy

tu moemy 12 aktów, w tem znaczn ilo takich, które

wprawdzie take i kapitulnego archiwum s rzeczywistym

skadnikiem, ale ze wzgldu na dwoisto egzemplarzy przy-

pisane by musz w jednej ekspedycyi archiwum pastwo-

wemu, i to 11 takich, które dostay si do zaraz w chwili

powstania wzgl. dorczenia (nr. 7, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 52,

54, 62, 83), a jeden jako przypuszczalne uzupenienie dodat-

1 Por. str. 310 n.
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kowe w czasie ok. 1306 lub 1314 (nr. I. j). Za waciwy ska-

dnik archiwum koronnego uznalimy znowu, z wikszem
prawdopodobiestwem, 5 aktów (nr. 3, 4, 8, 15, 17); wreszcie

równe prawdopodobiestwo przynalenoci do jednego lub

drugiego archiwum zachodzi co do 8 dokumentów (nr. 2, 5,

6, 14, 18, 22, 59, 67).

Razem tedy obejmie zestawienie powysze 25 aktów,

poród nich 23 takich, które zreszt w adnym innym zbio-

rze nie dochoway si w pierwotnym, oryginalnym tekcie.

Te cyfry mówi bardzo wiele. Gdyby si byo okazao,

e ilo dzisiejszych aktów kapitulnych, dajcych si okreli

jako skadnik archiwum koronnego, jest nieznaczna, e wy-

nosi n. p. kilka, mogaby si najpierw, wobec wyjtkowoci

zjawiska, nasun wtpliwo, czy zasadne byy same zasto-

sowane przez nas kryterya kwalifikacyjne, które na tak
wanie przynaleno ich archiwaln wskazay. A gdyby na-

wet kryterya te i oparte na nich wnioski osta si miay,

mogaby przecie zrodzi si myl, e takie przedostanie si

niehcznych aktów pastwowych do archiwum kapitulnego wy-

tfómaczy naley jakiemi okolicznociami szczególnemi, a za-

razem przypadkowemi, n. p. niezwrócon poyczk, albo do-

wolnem, odosobnionem przeniesieniem tego lub owego aktu,

lub, jak t rzecz innemi sowy w ostatnich czasach próbo-

wano rozwiza: e dokumenty, tyczce si pastwa polskiego,

» nieraz « »w stra oddawano « krakowskiej kapitule ^ Wobec
wielkiego, pokany zbiór tworzcego zasobu tych aktów, wszyst-

kie te tómaczenia nie wystarcz. Naleaoby chyba przyj,

e kryterya kwahfikacyjne, oparte na caym szeregu najró-

norodniejszych momentów rzeczowych i formalnych, zawiody

we wszystkich bez wyjtku wypadkach. Naleaoby przypuci

^ Kutrzeba, Unia Pol. z Litw 4. Prawda, e i wtedy byby
kopot z wyjanieniem, dla czego dziao si to tylko nieraz, i tylko co

do niektórych dokumentów; wreszcie take, dla czego w przechowanie

oddawane byy tylko pewne, a nie inne dokumenty.
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zbyt czst, zgoa nienaturaln powrotno » przypadków*,

eby tak znaczn ilo tych przesuni materyau archiwal-

nego wytóniaczy. Zgol niejasn pozostaaby tu równie

stwierdzona w tylu razach dwoisto aktów oryginalnych,

tyle znamienna dla rozpatrzonych zbiorów krakowskiego archi-

wum kapitulnego, zgoa obca nie tylko wspóczesnym j^o-

krewnym zbiorom, gdzieindziej w Polsce gromadzonym, ale sa-

memu nawet archiwum kapituy krakowskiej, o ile chodzi

o inne, poprzednim naszym wykazem nieobjte akly^. eby

* Poza tymi dokumentami, w zbiorach kapitulnych w dwu lub

wicej oryginaach przechowanymi, które rozdzielilimy pomidzy oba

archiwa, koronne i kapitulne, a przez to te i dwoisto ich dostate-

cznie objanilimy, zreszt na caej przestrzeni czasu, a do r. 1386, w ob-

jtku dzisiejszego archiwum kapitulnego znajdziemy jeszcze tylko dwa
inne akty w podwójnych egzemplarzach oryginalnych, których w taki

sam, jak poprzednio, sposób nie mona rozdzieli midzy oba archiwa.

Dwoisto ich wytómaczy si jednak innemi szczególnemi przyczynami.

Jeden z nich, to pismo Aleksandra IV z 1256, nadajce odpusty osobom,

które podejm pielgrzymk do grobu w. Stanisawa, Kod. dypl. kat.

krak. I. nr. 45. Adresatem nie jest tu biskup czy kapitua krakowska;

wystylizowane jest ono w ksztacie uniwersau (universis Christifideli-

bus). Jeden egzemplarz uniwersau musiaa oczywicie kancelarya pa-

pieska przesa biskupowi krakowskiemu; ale jest rzecz jasn, e prócz

tego trzeba byo wygotowa ich wicej, celem udzielenia innym insty-

tucyom kocielnym, chociaby tylko w dyecezyi krakowskiej, n. p. wa-

niejszym klasztorom; te egzemplarze mogy by przesane na rce bi-

skupa krakowskiego, eby je rozdzieli w stosowny sposób. Jeden z nich

niespoytkowany — prócz egzemplarza biskupiego — móg nastpnie

zachowa si w zbiorach kapituy krakowskiej. Drugi akt, w podwój-

nym oryginale tutaj zachowany to przywilej na sotystwo niejakiego

Kunka we wsi Gunowie, wystawiony przez opata klasztoru w Brzesku

r. 1337, Ibid. 1. nr. 162. Gdyby nawet dwoisto aktu nie daa si

tu wytómaczy zgoa, nie przesdzaoby to w niczem o stosunkach

w archiwum kapitulnem krakowskiem; jak bowiem wskazuje jego tre,

jest to akt, który móg si tu przedosta tylko z zewntrz, jako mate-

rya przygodny. O ile znowu chodzi o podwójn ekspedycy w samym
klasztorze brzeskim, mona j wytómaczy przypuszczeniem, e jeden

egzemplarz przeznaczony by do zachowania u wystawców, a drugi dla
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nie wika si w nierozwizalnych trudnociach, nie pozostaje

zatem nic innego, jak tylko przyj jedn z dwu nasuwaj-

cych si tu jeszcze mohwoci: albo, e wcielenie tak hcznego

materyau archiwalnego pastwowego do zbiorów archiwum ka-

pitulnego jest wynikiem jakiej póniejszej, dodatkowej, wia-
domej celu, z góry do celu tego skierowanej czynnoci jedno-

razowej; albo te, e jest ono wypywem pewnego, od po-

cztku stale przez duszy czas przy przechowywaniu archi-

waliów stosowanego sposobu czy systemu postpowania.

Pierwsze z tych przypuszcze prowadzioby do wniosku,

e duy zasób aktów z XIII i XIV w., gromadzonych zrazu

w jakiem osobnem dla siebie archiwum pastwowem, zosta

kiedy póniej stamtd wyczony i do archiwum kapitulnego

przeniesiony. Nieatwo przecie byoby takie przypuszczenie

oboy jakimi dowodami, czy chociaby wykaza jego praw-

dopodobiestwo. Nie wystarczyby tu nawet domys, e w ja-

kiej chwili póniejszej zarzd archiwum koronnego, zebrawszy

akty, zwizane gównie ze sprawami biskupstwa krakowskiego,

i uznawszy bezcelowo dalszego ich przechowywania u siebie,

przekaza je archiwum kapitulnemu w Krakowie; bo w takim

razie niewytómaczon pozostaoby rzecz, dla czego w po-

dobny sposób nie postpi z dokumentami innych biskupstw,

a bardziej jeszcze, dla czego kapitule krakowskiej zwróci

szereg aktów o charakterze wybitnie pastwowym, jak przy-

wileje ziemskie z 1228 i 1291, przywilej budziski i czce
si z niem porczenie panów wgierskich z 1355 (1357),

wreszcie akt unii krewskiej; nie mówic ju o innych zabyt-

kach, jak n. p. o hcie papieskim do Daniela z 1257, którego

tre adnego zwizku z prawami biskupstwa krakowskiego

nie wykazuje.

Zreszt, gdyby taki zwrot czy z tej, czy innej jakiej-

sotysa Kunka, i e ten drugi egzemplarz albo nie zosta przeze pod-

jty, albo po podjciu z biegiem czasu dla jakichkolwiek przyczyn

w archiwum kapitulnem zoony.
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kolwiek przyczyny przyj, nieatwo znowu byoby okreli

chwil, w której to sta si mogo. Nie byo tych wszystkich

aktów w archiwum koronnem ju r. 1682; z wyjtkiem bo-

wiem kilku, spisany wtedy inwentarz nie wymienia ?;adnego

z nich; a tych kilka, które poda (nr. 10, 54, 62), to dublety

egzemplarzy kapitulnych, które do tamtejszego archiwum nie

zostay kiedy póniej przeniesione, gdy utrzymay si a po

dzi dzie w zbiorach, przechowujcych spadek dawnego

archiwum koronnego. I widocznie nie byo tych aktów take

ju w pocztkach XVI w. w archiwum koronnem. Kiedy bo-

wiem askiemu w zbiorze praw z 1506 przyszo ogosi tekst

arbitracyi Jarosawa z 1361 \ musia si on tu oprze na ja-

kim prywatnym rkopisie statutów polskich z XV w. i poda

go w tym ksztacie, jak si on w caym szeregu tego rodzaju

rkopisów mieci ^i z umieszczon na czele przedmow do

statutów Kazimierzowskich, zgoa do nienalec, z uzupe-

nionemi przez prywatnych ukadaczów rubrykami poszcze-

gólnych artykuów, bez kocowej formuy datacyjnej i wiad-

ków, z licznymi zreszt w samym tekcie bdami i odmian-

kami. Gdyby orygina tej arbitracyi znajdowa si by wtedy

w archiwum koronnem. aski, który opiera si na jego ma-

teryaach, gdzie byo mona, oryginalnych, byby nie poda tej

znieksztaconej wersyi. Musia ten orygina ju wtedy, tak

jak i po dzi dzie, nalee do zbiorów archiwum kapitul-

nego (nr. 67). I jeszcze dalej wstecz dadz si cofn te same

spostrzeenia. Ju r. 1455 omawiane tu akty musiay znaj-

dowa si w archiwum kapitulnem, skoro dwa z nich (nr. 4,

62) mogy by przepisane w tamtejszym kopiarzu z tego czasu

(Liber antiuus)-; eby do sporzdzenia tych kopij postarano

si o egzemplarze, zoone nie w kapitulnem, jeno koronnem

archiwum, jest rzecz najmniej prawdopodobn, zwaszcza e
chodzi tu wanie o akty, nieprzedstawiajce bd adnego,

* aski, Comm. privil. fol. 53 n.

'' Hel cel, Pomn. I. 44 przyp. 1.

s Por. str. 337. 341.
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bd porednie tylko znaczenie dla kocioa krakowskiego.

Ostatecznie zatem tylko czas od koca XIV do poowy XV w.

pozostaje bez bliszego objanienia co do niniejszej sprawy;

niezmiernie jednak trudno byoby doszuka si jakich przy-

czyn czy pobudek, któreby, chociaby z pewnem prawdopo-

dobiestwem, zdoay uzasadni domys, e wanie wtedy ów
materya aktów przeniesiony zosta z archiwum koronnego do

kapitulnego.

Gdy tedy nie ma dostatecznych podstaw, eby o ta-

kiem zbiorowem póniejszem przeniesieniu myle, a co wi-
ksza, odnonie do dugiej, niemal e caej przestrzeni czasów

póniejszych zasadno takiego przypuszczenia wprost nawet

wykluczon by musi, nie pozostaje nic innego, jak tylko

przyj, e cay ten liczny poczet aktów, nale-
cych w zasadzie do archiwum pastwowego, mie-

ci si od pocztku w archiwum kapituy kra-

kowskiej, e wdc kady z tych aktów, w miar pojawienia

si, skadany by wprost w zbiorach kapitulnych.

e za z drugiej strony o istnieniu archiwum ksicego ju od

poowy XIII w. wyrane mamy wiadomoci^, przeto wypywa
std wniosek konieczny, e dawniejsze archiwum pa-
stwowe miecio si w katedrze krakowskiej, e
wic istniao miejscowe poczenie obu archi-

wów, kapitulnego i koronnego.

Na ogó biorc, poczenie to mona sobie wyobrazi

w sposób dwojaki: albo tak, e wprawdzie samo miejsce gro-

madzenia aktów byo wspólne (wspólny lokal), ale sam ma-

terya obu archiwów by tu przecie w jaki sposób wyod-

rbniony i w osobnym przez powoane czynniki utrzymy-

wany przegldzie; albo te i tak, e w wspólnem miejscu

przechowania doszo nawet do wzajemnego, w caoci lub

czci, zmieszania tego materyau. Dla dalszych wywodów jest

rzecz obojtn, za któr z tych moliwoci owiadczymy si.

1 Por. str. 236.
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Nadmienimy przecie, e ostatnie z tych przypuszcze, opie-

rajce ca spraw ówczesnego zarzdu i konserwacyi archi-

walnej na gruncie bardzo jeszcze pierwotnym, zdaje si mie
wicej prawdopodobiestwa za sob. Przemawiaj za niem

najpierw pewne szczegóy z najbliszych potem dziejów ar-

chiwum, na które niej zwrócimy uwag ^, a ponadto inna

jeszcze wskazówka porednia. Wsporinelimy ju przy innej

sposobnoci, e trzy dochowane po dzi dzie w archiwum

kapitulnem oryginay przywileju beszowskiego z 1255 opa-

trzone s sygnaturami B, C, D, i e przypuszczalny czwarty,

nieistniejcy tu orygina, opatrzony sygnatur A, to prawdo-

podobnie egzemplarz, posany kancelaryi papieskiej do za-

twierdzenia 2. Jeli te sygnatury s wspóczesne, czego nie

mieUmy monoci sprawdzi, za czem jednak przemawiaoby

powysze przypuszczenie co do egzemplarza A, który zaraz

po wydaniu przywileju odej musia do Rzymu — albo, je-

eli sygnatury te pochodz przynajmniej z jakiegokolwiek pó-

niejszego czasu przedjagielloskiej doby, to byby w tern do-

wód, e wszystkie egzemplarze byy wtedy zmieszane, nieod-

dzielone od siebie, gdy wyodrbniony w dwa osobne dziay

materya archiwalny nie móg si sta przedmiotem wspólnej

sygnatury. A sygnatur t objty jest take egzemplarz, na-

lecy do archiwum pastwowego: byby w tern znak, i za-

chodzio tu wanie zmieszanie materyau.

eby usun od razu wtpliwoci, jakie mogyby si

nasun przeciw powyszemu naszemu wnioskowi o miejsco-

wem poczeniu obu archiwów, przypomniemy jeszcze dwie,

poprzednio ju przy innej sposobnoci ^ omówione wiadomoci

ródowe, wspominajce wyranie o istnieniu archiwum pa-
stwowego w przedjagielloskiej dobie. Jedna z nich, to ustp

przywileju Kazimierza W. z 1356/68 stwierdzajcy, i ksigi

1 Por. str. 361.

2 Por. str. 333 przyp. 1.

' Por. str. 235. 236.
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prawa magdeburskiego zoone zostay in thesauro nostro
Cracoviensi, a druga, to wzmianka pisma papieskiego z 1252

o archivum ducis^. Byaby pokusa tómaczy owe zwroty

w tem znaczeniu, e archiwum pastwowe byo w tym cza-

sie caoci wyodrbnion, skoro wystpuje pod osobn na-

zw archiwum ksicego czy skarbca królewskiego, bez ja-

kiejkolwiek wzmianki o 'pomieszczeniu jego w archiwum ka-

pitulnem. Po bliszem wgldniciu w rzecz odsuniemy jednak

przypuszczenie to jako niezasadne. Nic nie wskazuje na to,

eby za pomoc tych okrele przesdzi chciano kwesty,

gdzie w tym czasie pomieszczone byo archiwum koronne.

Mówi si tu o niem tylko jako o pewnej jednostce organiza-

cyjnej i prawnej; a za tak jednostk uchodzi ono mogo
nawet i w tym w^ypadku, jeH je sobie wyobrazimy jako po-

mieszczone wspólnie z zbiorami archiw^alnymi kapituy, i to

znowu niezalenie od tego, czy byo tu od nich w jaki spo-

sposób oddzielone, czy te nawet zmieszane 2.

1 Helcel, Pomn. I. 209; Kod. dypL kat. krak. I. nr. 33.

- W ten sam zupenie sposób tómaczy naley ustp, zawarty

w transumpcie kilku dokumentów pastwowych, spisanym 1355 przez

Jana kanclerza krakowskiego, Dogiel, Cod. dipl. reg. Pol. 1. str. 37

nr. 1 W kocowej formule datacyjnej czytamy: Actum ... in CracoYia in

castro (Dogiel podaje niewtpliwie mylnie: in castris) circa thesau-
rum magnifici principis Kazimiri ... Polonie regis i t. d. Akcya

transumptu dokonaa si tedy na terenie Wawelu (in castro), w pobliu

budowli, w której zoony by thesaurus regis. Jakkolwiek wytómaczy-
my to ostatnie okrelenie, czy jako skarbiec królewski w znaczeniu ci-

lejszem, czy jako archiwum koronne, czy, co najprawdopodobniejsza,

jako skarbiec na ogó, mieszczcy zarówno insygnia i kosztownoci, jako

te zbiory archiwalne, nie bdzie mona wzmianki tej poj w tym

sposobie, jakoby skarbiec królewski, wydzielony ju ze zbiorów ka-

pitulnych, mia wtedy osobne pomieszczenie w jakiej budowli królew-

skiej na Wawelu; skdind bowiem wiadomo, e skarbiec w znaczeniu

cilejszem poczony by wtedy jeszcze ze skarbcem katedralnym (por.

str. 86 n.), a co do archiwum koronnego okazao si wanie, e równie
trwao w takiem poczeniu z archiwum kapitulnem. Przytoczony ustp

transumptu, o ile chodzi o budowl sam, ma tedy niewtpliwie na my-
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Pobudki, dla których wadcy krakowscy takie poczenie

obu archiwów przeprowadziU, s tu niezawodnie te same, jak

je ustalilimy poprzednio, omawiajc spraw poczenia skarbca

koronnego z skarbcem katedralnym krakowskim. Nie bez

wpywu zapewne, w pocztkowych zwaszcza czasach, bya
tu nastrczajca si korzy uproszczenia zarzdu archiwum;

przedewszystkiem za oddziayway pewno take wzgldy na

bezpieczestwo gromadzonych materyaów, oraz skuteczn ich

konserwacy, jak zapewnia stay nadzór duchowiestwa ka-

tedralnego. Archiwum kapitulne, poczone z katedralnym

skarbcem, miecio si w tej samej, co on, zakrystyi kamien-

nej katedry romaskiej, która w tak doskonay, jak na ów-

czesne stosunki sposób, dawaa ochron zoonym tame przed-

miotom ^ Nie mona byo dla archiwaliów pastwowych wy-

myle lepszego ponad to schronienie; eby je za tam umie-

ci, trzeba byo przeprowadzi miejscowe poczenie archi-

wum koronnego z kapitulnem. Dostosowano si tu zreszt do

przykadu, jaki szed z Zachodu; bo i tam bardzo czsto za-

równo instytucye, jak i osoby wieckie, a nieraz take i wadcy
oddawah swoje archiwalia w pokad instytutom kocielnym,

które ze wzgldu na wito miejsca, bezpieczestwo prze-

ciw poarowi i kradziey, przedstawiay rkojmi trwaego

i pewnego ich przechowania 2.

Spostrzeenia te stoj w najcilejszym zwizku z za-

gadnieniem dalszem: od jakiego czasu datowa po-
czenie obu archiwów? eby zacz od rzeczy zupenie

pewnych, zwrócimy najpierw uwag na daty przechowanych

obecnie w archiwum kapitulnem dokumentów, które okreli-

limy jako skadnik archiwum koronnego. Najwczeniejszy,

li budowl katedraln, w zwrocie za, e akcya odbya si przed the-

saurus regis, podkrela tylko moment jego samoistnoci pod wzgldem
prawnym i organizacyjnym, który dla dziaajcego tu dostojnika pa-
stwowego przedewszystkiem nasuwa si do uwzgldnienia,

* Por. str. 41.

* Por. Lóher, Archiylehre 59. 86. 96.

8 a 1 z e r o., Skarbiec i archiwum koronne. 23
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na pewno do archiwum tego nalecy akt, to wystosowany

do ksit polskich (Bolesawa Wstydliwego) egzemplarz bulli

kanonizacyjnej w. Stanisawa z r. 1253; zaraz za bezpo-

rednio potem (1255, 1256, 1257 i t. d.) da si wykaza cay

szereg dalszych aktów, które równie niewtpliwie do archi-

wum koronnego zahczy naley. Conajmniej wic ju 1253

poczenie takie istnieje, skoro bulla kanonizacyjna przecho-

waa si po dzi dzie w archiwum kapitulnem. Ale przed

t dat wymieni trzeba dwa inne, wczeniejsze dokumenty,

statut górniczy Leszka z 1221—1224 i przywilej ziemski La-

skonogiego z 1228, które z wikszem prawdopodobiestwem

przyszo nam uzna za skadnik archiwum koronnego, ani-

eh kapitulnego; e za i one zachoway si w zbiorach ka-

pitulnych, wic z takime samym stopniem prawdopodobie-

stwa przyj bdzie mona fakt poczenia ju conajpóniej

r. 1224. Cokolwiek zreszt sdzi bdziemy o samem praw-

dopodobiestwie, jeh si oprzemy na tem tylko, co si da

stwierdzi na pewmo, t. j. na niewtphwym fakcie istniejcego

w poowie Xin w. (1253) poczenia, na jeden jeszcze, szcze-

gólnie doniosy moment trzeba bdzie zwróci uwag: oto, e
jeh w tym czasie istnieje poczenie, to nie mona przypu-

ci, eby kiedykolwiek przedtem oba archiwa istniay jako

instytucye zupenie wyodrbnione od siebie. Wyodrbnienie

jest doskonalszym ksztatem organizacyi i zarzdu archiwal-

nego; i gdyby przyj, e ono gdzie w samych pocztkach

istniao, nieatwo byoby doszuka si jakiego argumentu rze-

czowego, któryby dokonane wnet potem poczenie wyjani

i usprawiedliwi. cile rzecz biorc, przyj tedy moe-
my poczenie obu archiwów od pocztku.

Wniosek ten poprze mona innem jeszcze spostrzee-

niem. Poczenie arcliiwów da si oczywicie pomyle do-

piero od tej chwili, w której kade z nich powsta i zorga-

nizowa si mogo; ta za moliwa ich data powstania nie

da si cofn dalej wstecz, jak do pocztków epoki dyploma-

tycznej w Polsce, która stworzy moga dopiero materya,
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nadajcy si do przechowania archiwalnego ^ Wiadomo za,

e pocztki tej epoki przypadaj u nas dopiero na wiek XU,

lub, eby rzecz okreli cakiem cile, na koniec wieku XI,

liczc tu od pojawienia si najstarszego, znanego dokumentu

polskiego z 1081—1086 r.* Otó, gdyby tu przyj nawet, e
ju w tym czasie powsta mog.y oba archiwa, naleaoby
w kadym razie stwierdzi, e jest to data póniejsza od po-

wstania obu skarbców w znaczeniu cilejszem, katedralnego

i koronnego, co do których okazao si, e od czasów Kazi-

mierza Odnowiciela, w miejscowem ze sob poczeniu, zo-

one byy w katedrze krakowskiej ^. Nasuwa si otó sam

z siebie wniosek, e skoro w chwih powstania archiwów, ja-

kkolwiek przyjlibymy tu dat moliwie najwczeniejsz,

istniao ju poczenie samych skarbców, to musiao doj
take do poczenia archiwów. Bo materya arcii-

wów, cho rzeczowo odmienny od objtku skarbców, by prze-

cie z innych wzgldów, na podobiestwo tamtego, szczegól-

nie cenny*; rodzia si tu zatem potrzeba zapewnienia mu
takich samych, moUwie korzystnych i bezpiecznych warun-

ków konserwacyi, jakie poprzednio na poczenie samych

skarbców wpyny. Wszystko to tem bardziej, e samo zno-

* Nasuwajce si tu przypuszczenie, e pocztek organizacyi ar-

chiwalnej moe nawet wyprzedzi nastanie epoki dyplomatycznej, przez

gromadzenie pism, aktów traktatowych i t. p., przychodzcych z ze-

wntrz, t.j. z krajów, w których dziaalno kancelaryj rozwina si wcze-

niej, n. p. w Polsce przez gromadzenie pism papieskich, cesarskich i t. p.,

jest w oderwaniu mohwe, ale w praktyce prawie nie do pomylenia,

ile e tego rodzaju stosunki opieraj si w zasadzie na wzajemnej wy-

mianie pism, a gdyby je nawet poj jako chwilowo jednostronne, pro-

wadzi musz pospolicie w najbliszym czasie do wzajemnoci, t. j. do

wytworzenia dziaalnoci kancelaryjnej take i w tym kraju, w którym

dotd nie nastaa jeszcze epoka dyplomatyczna.

2 Por. Wojciechowski, Najdawn. pol. akt ksicy, Kwart.

Hist. XVI. 169 n.

» Por. str, 47 n.

* Bliej o tem jeszcze w czci III rozdz. I.

23*
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wu arcliiwiim kapitulne zespolone byo cile ze skarbcem

katedry, i we wspólnem z nim znajdowao si przechowaniu;

istniejce ju przedtem poczenie skarbca koronnego z kate-

dralnym wskazywao przez to samo take na potrzeb ze-

spolenia archiwum ksicego z kapitulnem.

Dla usunicia moliwych nieporozumie zaznaczymy za-

raz, e nie ma koniecznej potrzeby przyjmowa, jakoby po-

cztek obu archiwów, zatem te i poczenie ich schodziy si

cile z samym pocztkiem epoki dyplomatycznej w Polsce.

Prócz samego zjawienia si pism kancelaryjnych, do powsta-

nia archiwów trzeba jeszcze dwu mnych warunków: najpierw,

eby powstay pisma, nadajce si, ze wzgldu na tre, do

trwaego przechowania, w tym wypadku w interesie wadzy
rzdowej; a ponadto, eby si ustalia i przeprowadzon zo-

staa zasada, e pisma takie w istocie s zachowywane. Obie

te rzeczy niekoniecznie cz si z samem nastaniem epoki

dyplomatycznej, owszem przypa mog take na czasy pó-

niejsze. Pocztek epoki dyplomatycznej jest za-

tem tylko najwczeniejsz moliw, niekonie-

cznie jednak rzeczywist dat powstania archi-

wów; co tu pod tym wzgldem da si stwierdzi, spenianie

tyle dodatni, ile raczej ujemn funkcy dowodow, przez

okrelenie granicy czasowej, poza któr wstecz nie mona
cofa pocztków archiwum ksicego.

Kwestya, od kiedy pocztek ów datowa, pozostaje za-

tem i w tem owietleniu nierozjanion. Nie idzie przecie

za tem, eby go odnie do tych dopiero czasów, z których

pochodzi najstarszy, w archiwum kapitulnem przechowany,

przypuszczalny skadnik archiwum koronnego, t. j. statut gór-

niczy z 1221—1224, albo chociaby nawet do pierwszych lat

w. Xin, w którym to czasie zoony tu ju by móg nale-

cy do tego archiwum egzemplarz Kroniki Kadubka ^ Nie

da si wykluczy przypuszczenie, e archiwum dzielnicowe

1 Por. str. 293
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krakowskie, w poczeniu z archiwum kapitulnem, mogo istnie

ju take przedtem, tylko e materya, jaki zawierao, uleg

zniszczeniu. Jest na to pewna porednia wskazówka ródo-
wa. W Katal. bisk. krak. dochowaa si wiadomo, e w cza-

sie, kiedy Kadubek zasiada na stolicy biskupiej (1208—1218),

w skarbcu kocioa krakowskiego wszcz si od pioruna po-

ar, którego ofiar pady skrzynie z kazuami, cenniejsze na-

krycia i ozdoby kocielne^; wedug Dugosza, którego data nie

da si skdind sprawdzi, która jednak jest, jeeli nie cis,
to w kadym razie bardzo zblion, miao si to sta r. 1212 2.

Poar by widocznie czciowy, skoro samo ródo z osobna

wymienia pewne zniszczone czci skarbca, i skoro uratowane

zostay nie tylko inne przedmioty uytku kocielnego, ale take

zoone z nimi razem insygnia koronne polskie; nie jest jednak

wykluczone przypuszczenie, e take mieszczce si tu archi-

walia, lubo nie ma wyranej o nich wzmianki, materya tak

atwo dajcy si strawi przez ogie, ulec mogy zniszczeniu,

jeeh nie w caoci, to przynajmniej w czci. Uwagi godn
jest w kadym razie okoliczno, e archiwum kapitulne, tak

bogate w czasach póniejszych, z doby przedkadubkowej,

a zwaszcza z przed 1212 r., zachowao nie wicej jak 6 do-

kumentów, z których najwczeniejszy nie siga poza rok 1166

wstecz*; a brak w tyra zasobie takich aktów, którychby si tu

z wielkiem prawdopodobiestwem spodziewa naleao, jak

n. p. konfirmacyi papieskiej pierwotnego uposaenia katedry,

w rodzaju tych, jakie zachoway si po dzi dzie odnonie

do Gniezna (1136), Wocawka (1148) i Wrocawia (1154).

Jest tedy w istocie rzecz mohw, i cz zbiorów archi-

walnych, w skarccu zoonych, moga przy tej sposobnoci

ulec zniszczeniu; e zatem strata odnosi si moe take do

1 Huius temporibus erarum ecclesie Gracoviensis fulmine percus-

sum est, et scrinium, in quo casule erant, accenditur et cappe precio-

siores et- ornamenta comburiintur, Mon. Pol. III. 351.

2 Dugosz, Hist. Pol. II. 193.

' Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 1—6.
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archiwaliów pastwowych, moe w Xn jeszcze wiek siga-

jcych, które pomieszczone tu byy razem z waciwemi ar-

wahami kapituy.

Pytanie, jak dugo w czasach nastpnych
utrzymao si poczenie obu archiwów, rozwi-

za si da w sposób o wiele dokadniejszy. Przez cay cig
wieku Xin i znaczn cz XrV snuje si w do" zwartym

szeregu liczny poczet aktów, co do których daa si stwier-

dzi przynaleno ich do archiwum koronnego, a które ska-

dane byy w archiwum kapitulnem. To ich miejsce przecho-

wania, w zestawieniu z samemi datami aktów, jest te wia-

dectwem trwajcego poczenia obu archiwów. Pochodz one

nie tylko z czasów panowania ksit dzielnicowych w Kra-

kowie, ale sigaj ponadto w czasy okietka i Kazimierza W.,

zachodz nawet na okres samoistnych rzdów Jadwigi po

zgonie Ludwika. Ostatni w tej grupie dokument nosi dat

14 sierpnia 1385 r.; to omówiony poprzednio akt unii krew-

skiej, przez obecno swoj w archiwum kapitulnem klasy-

czny wiadek trwajcego jeszcze podówczas poczenia obu

archiwów.

Atoli ju najblisze potem czasy roztaczaj przed nami

obraz zgoa odmienny. Liczc od aktu krewskiego, w prze-

ciwstawieniu do tego, co dawniej powtarzao si tak czsto,

w zbiorach archiwum kapitulnego nie znajdziemy ju ani je-

dnego dokumentu, który ze wzgldu na sw tre daby si

okreli jako przynaleny do archiwum koronnego. Wypenia

je odtd materya, odnoszcy si wycznie do spraw biskup-

stwa krakowskiego, jego kapituy, ich czonków, ich praw,

dochodów, posiadoci, i na ogó wszelakich spraw, w jaki-

kolwiek sposób cile z niemi zwizanych. Cay ten zbiór ar-

chiwalny staje si teraz naprawd archiwum kapitulnem

w znaczeniu cisem i waciwem, takiem samem, jakiem

zdawna — i potem — byy zbiory w innych katedrach gro-

madzone, n. p. gnienieski czy poznaski. Zatraca si w peni

jakikolwiek lad poczenia obu archiwów.
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Z zestawie tych wypywa, e poczenie to trwa-
o conajmniej do czasu ok. 14 sierpnia 1385, i e
wyodrbnienie archiwum k oronnego od kapitul-
nego nastpi mogo w jakimkolwiek czasie po
tej dacie. Dla najbliszych naszych wywodów wystarcz
na razie te, pod wzgldem chronologicznym cilej jeszcze nie-

sformuowane wnioski; uzupenimy je tu chyba jeszcze tylko

dodatkowem i znowu ogólnikowem spostrzeeniem, e skoro

odtd tak nagle urywa si wszelki zwizek midzy objtkami

obu archiwów, to zasadnym bdzie domys, i fakt wyod-
rbnienia nastpi zapewne w najbliszym cza-
sie po dacie aktu krewskiego.

Z tych spostrzee wypywa dalszy wniosek konieczny,

i wszystek m a t e r y a aktów pastwowych, jaki

w czasie a do unii krewskiej przeznaczano do
zachowania archiwalnego, zoony by musia
zrazu w dawniej szem pomieszczeniu wspólne m,

t. j. w zbiorach kapitulnych krakowskich. Pokana
cz materyau z tych czasów znajduje si jednak w póniejszem

wyodrbnionem archiwum koronnem, i to nie tylko takie akty

z czasów przed r. 1386, które notorycznie dostay si do
dopiero w stuleciach póniejszych, jak n. p. akty rónych
ziem mazowieckich, przekazane tu conajwczeniej w drugiej

poowie XV i pierwszej XVI wieku ^; ale i takie, które we-

dug poprzednich naszych wywodów od samego pocztku,

zatem w rónych latach XIII i XrV w. zoone zostay w ar-

chiwum koronnem, czy te inne, które dostay si do wpraw-

dzie jako uzupenienie dodatkowe z innych archiwów, ale

w kadym razie jeszcze przed zamkniciem przedjagiello-

skiej doby. Jest to zasób owych dokumentów, które bd to

na zasadzie spisów inwentarza z 1682, bd te przez uwzgl-

dnienie przechowanych po dzi dzie innych okazów archi-

wum koronnego zestawilimy poprzednio jako pierwotny,

» Por. str. 240.
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skadnik tego archiwum ^ Skoro zatem te akty wczeniejsze

nale póniej do wyodrbnionego archiwum koronnego, to

nie mona tej rzeczy tómaczy inaczej, jak tylko w tym

sposobie, e je tutaj z dawniejszego archiwum
wspólnego, t. j. ze zbiorów kapitulnych przenie-
siono.

W lad za tem nasuwa si pytanie: z jakiej okazyi
owo przeniesienie nastpio? W oderwaniu rzecz bio-

rc, monaby przyj, e mogo ono nastpi kiedykolwiek

póniej, na caej przestrzeni czasu a do chwili, w której na

podstawie inwentarza z 1682, czy chociaby Kromerowego

z 1551, stwierdzi moemy obecno tych aktów w wyodr-
bnonem archiwum koronnem. Bo samo wyodrbnienie dwu
poczonych przedtem archiwów niekoniecznie przesdza o ró-

wnoczesnem przeniesieniu odnonych materyaów dawniejszych,

w wspólnem dotd przechowaniu zoonych; mógby n. p. ma-

terya ten na stae, czy przynajmniej na jaki czas duszy
pozosta jeszcze w przechowaniu dawniejszem (w tym wy-

padku w archiwum kapitulnem), a drugie, wyodrbnione te-

raz archiwum (koronne) mogoby poprzesta na gromadzeniu

samego tylko nowo napywajcego zasobu aktów. Mimo to

pewno jednak za najzasadniejszy uznamy domys, e prze-

niesienie dokonao si równoczenie z samem
wyodrbnieniem, zatem take wnet po akcie krew-
skim, i to wanie z powodu i przy sposobnoci
wyodrbnienia. Gdyby bowiem przyj, e zrazu wszystko

pozostao w zbiorach kapitulnych, trudniej ju byoby w ja-

kimkolwiek czasie póniejszym doszuka si jakiej zasadnej

przyczyny, któraby na przeniesienie to wtedy wanie wpyn
moga. Natomiast uznamy za rzecz zupenie naturaln i zro-

zumia, e w chwili, w której nastpio wyodrbnienie, musiano

te odczu potrzeb zaopatrzenia nowego archiwum w da-

wniejszy, pod tylu wzgldami take i dla przyszych czynnoci

' Por. cze II rozdz. I i II.
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rzdu polskiego wany inaterya aktów pastwowych, a w lad

za tern przenie go do wyodrbnionego archiwum koronnego

ze zbiorów kapitulnych, w których dotd byJ zoony.

Ten materyanie zostajedn a k przeniesiony
w caoci; pewna jego cz pozostaa w zbio-

rach kapitulnych i utrzymaa si tam po dzie
dzisi ej szy; s to wanie akty, zestawione poprzednio w oso-

bnym, szczegóowym i)rzegldzie i. Jest w tem porednia, bar-

dzo jednak dosadna wskazówka, e objtek archiwum pa-
stwowego nie by tam oddzielony od zasobu archiwaliów ka-

pitulnych w znaczeniu waciwem -. Bo gdyby tu przedtem

istnia taki rozdzia, rzecz caa, w sposób czysto mechaniczny,

byaby si daa przeprowadzi bez jakichkolwiek niedoka-

dnoci: wszystko, co dotd w lokalu kapitulnym naleao do

archiwum koronnego, byoby mona bez szczególnych docho-

dze, bez osobnej pracy segregacyjnej, przenie do wyod-

rbnionego archiwum koronnego. W archiwum kapitulnem nie

byby w takim razie pozosta nie tylko tak pokany zasób

dawniejszych aktów pastwowych, ale przypuszczalnie ani

jeden okaz z caej tej grupy. Widocznie jednak trzeba byo
dopiero rozdziela zmieszany materya; ze za przy tym roz-

dziale zastosowane by mogy pewne kryterya. nie ze wszyst-

kiem zgodne z zasadami dawniejszego przydziau archiwal-

nego, wic jasn jest rzecz, i cz objtku archiwum ko-

ronnego pozosta moga w zbiorach kapitulnych, jak te i na

odwrót, pewne akty, przynalene w zasadzie do zbiorów ka-

pitulnych, przedosta si mogy do wyodrbnionego archiwum

koronnego.

Jest rzecz ciekaw, a dodajmy zaraz: mohw, dole-

dzi si tych kryteryów; mohw: przez porównanie mate-

ryau, pozostawionego w kapitule, z materyaem przeniesionym

do wyodrbnionego archiwum koronnego.

1 Por. str 305 n.

2 Por. str 350.
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Przedewszystkiem tedy stwierdzi naley, e nie od-

gryway tu roli jakiekolwiek momenty formalne,
a mianowicie wzgld na to, i pewien akt zachowany by
w dwu lub wicej egzemplarzach oryginalnych, których istnie-

nie, jak wykazalimy poprzednio, byo wanie wyrazem dwo-
istej jego przynalenoci archiwalnej. Du, przewan Uo
tego rodzaju aktów pozostawiono w obu, czy nawet trzech

istniejcych egzemplarzach w archiwum kapitulnem. Wyjt-
kowo tylko co do trzech aktów, a mianowicie co do pisma

Przemysa Ottokara czeskiego do biskupa Prandoty z 12^5

(nr. 10), przywileju budziskiego z 1355 (nr. 54) i transumptu

aktu panów wgierskich, porczajcego ten przywilej, z 1357

(nr. 62), da si stwierdzi rozdzia w tym sposobie, i jeden

egzemplarz dosta si do archiwum koronnego, drugi za
(w jednym wypadku dwa inne) pozostay w archiwum kapi-

tulnem.

Ju sama ta wyjtkowo zjawiska stwierdza, e roz-

strzygay tu: nie wzgld na dwoisto aktu, jeno wycznie
inne, rzeczowe momenty, t. j. sama tre aktów. Tu za da-

dz si znowu ustali nastpujce zasady:

Wcielono przedewszystkiem do wyodrbnionego archi-

wum koronnego wszystkie akty, dotyczce urzdze-
nia midzynarodowych stosunków Polski. Peno

ich w wykazanym poprzednio póniejszym zasobie tego archi-

wum; nie ma natomiast ani jednego, któryby zosta w zbio-

rach kapitulnych. Posunito si tu tak dalece, e nawet akty,

nienadajce si cile do tej grupy, o ile przecie treci

otary si o spraw midzynarodow, stay si przedmiotem

wyczenia i przeszy do archiwum koronnego. Tak z dwu

egzemplarzy wspomnianego co dopiero pisma Ottokara cze-

skiego do Prandoty (nr. 10) jeden przedosta si do snaó

dla tego, e poruszony tu by pomys zawarcia cilejszego

zwizku midzy ksitami polskimi a Czechami. Take pismo

Klemensa VI z 1342 (nr. 85), lubo skierowane do episkopatu

polskiego, ze wzgldu na to, i miecio w sobie zatwierdz-
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nie dawniejszej bulli papieskiej w sprawie zwrócenia Polsce

ziem kujawskiej i dobrzyskiej, zatrzymanych przez Zakon,

zostao tu przeniesione jako akt, dotyczcy stosunku midzy-

narodowego. I to samo stao si z bogatym zasobem kilku-

dziesiciu aktów polsko-krzyackich, zgromadzonych (dodat-

kowo) w archiwum pastwowem z okazyi procesu z 1339

(nr. III. a—s i in.). Zdaje si te, e nie tyle jako wany
przywilej ziemski, ile raczej jako ukad midzynarodowy mi-
dzy wgierskim królem a Polsk, wczono do archiwum ko-

ronnego po jednym egzemplarzu przywileju budziskiego z 1355

(nr. 54), oraz czcego si z nim porczenia panów wgier-

skich w transumpcie z 1357 (nr. 62); podobnie, jak si tu do-

stay inne ukady Ludwika z Polsk, n. p. transumpt trzech

jego dokumentów z 1355 (nr. 55), albo ukady z Kazimierzem

W. z 1364 i 1369 (nr. 69 i 74); inne bowiem przywileje

ziemskie, z 1228 (nr. 5) i 1291 (nr. 19) pozostay nietknite

w archiwum kapitulnem.

Co do aktów, dotyczcych spraw wewntrz-
nych, do momentu treciowego przyczy si, jako czynnik

w wysokim stopniu rozstrzygajcy, moment tery tory al-

nej ich przynalenoci. Akty wielkopolskie czy kujaw-

skie, na ogó pozamaopolskie, o ile jako skadnik archiwum

koronnego zoone byy przedtem w zbiorach kapitulnych czy

to od razu, czy dodatkowo w jakim póniejszym czasie przed-

jagielloskiej doby, przeszy do wyodrbnionego archiwum

koronnego, n. p. przywilej nadania czycy na rzecz Wodka
dobrzyskiego z 1337 (nr. 32), akty konfederacyj wielkopol-

skich z 1352 i 1382 (nr, 53 i 81), przysiga wiernoci Maka
Borkowica z 1358 (nr. 63), cay szereg dawniejszych aktów,

przeniesionych tu niegdy z archiwów ksicych wielkopol-

skiego, obu kujawskich i wschowskiego (nr. I. a— i, k—o, II,

a—k, IV. a—e, V. a—h). Nawet jeh te akty porednio do-

tyczyy kocioa, jak n. p. ukad Gerwarda biskupa wocaw-
skiego z 1311 z ksitami kujawskimi (nr. V. d), lub ordy-

nacya dziesicinna Kazimierza W, dla Wielkopolski z 1360
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(nr. 65), nie zachowano ich w archiwum kapitulnera, prze-

niesiono je do nowego, wyodrbnionego archiwum koronnego.

Przytem adnej nie odgrywaa roh staroytno dat odnonych

aktów: obok rzeczy z pierwszej czy drugiej poowy XIV w.,

zbhonych wicej do czasu wyodrbnienia, zatem bardziej

aktuahiych, znajdziemy tu szereg aktów z XIII w., nawet

z pierwszej jego poowy, które dostay si wyodrbnionemu

archiwum koronnemu.

Zgoa inaczej postpiono z aktami maopolskimi.
Jak wynika z inwentarza 1682 r. oraz zacliowanych po dzi

dzie innych materyaów póniejszego wyodrbnionego archi-

wum koronnego, nie przeniesiono do adnego, nalecego do

tej grupy okazu; wszystko pozostao w dawniejszem prze-

chowaniu kapitulnem. Akty te, których pokana ilo daa si

stwierdzi jako pierwotny skadnik archiwum koronnego, mia^y

to do siebie, e urzdzajc stosunki maopolskie znaczenia

pastwowego, musiay przecie najczciej, w sposób pore-

dni lub bezporedni, dotkn spraw miejscowego (krakow-

skiego) kocioa. Nie omyhmy si zapewne, wyraajc domys,

i ten wanie moment wpyn na pozostawienie ich w zbio-

rach kapitulnych. W miejsce zasady, i o przeniesieniu do

archiwum koronnego rozstrzyga wzgld, czy dany akt dotyczy

sprawy pastwowej, chociaby terytoryalnie do Maopolski

ograniczonej, niezalenie od moliwego jej zwizku z prawami

biskupstwa, postawiono inn: i akt taki winien pozosta

w zbiorach kapitulnych, skoro w jakikolwiek sposób czy si

z interesami biskupstwa krakowskiego, niezalenie od tego,

czy pozatem przedstawia take charakter aktu pastwowego.

Ze wzgldu na fakt dotychczasowego przechowania tych aktów

w archiwum kapitulnem uznano widocznie potrzeb od-

wrócenia kryteryów se gregacyjny eh. Przez to sta

si mogo, e w archiwum kapitulnem pozostay nie tylko

wielkie przywileje Laskonogiego i Wstydliwego dla biskupstwa

krakowskiego (nr. 4, 8, 9, 11, 18), ale take czciowo inte-

resów tego biskupstwa dotyczce przywileje ziemskie z 1228
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i 1291 (nr. 5 i 19) i górniczy statut Leszka Biaego (nr. 2),

i oczywicie tern bardziej szereg ordynacyj dziesicinnych

w dyecezyi krakowskiej z czasów okietka i Kazimierza W.
(nr. 22, 52, 67), takich samych ordynacyj, które, o ile do-

tyczyy Wielkopolski, przenoszono bez wahania do wyodr-

bnionego archiwum koronnego (nr. 65). Wszystko to niezale-

nie nawet od tego, e pokana cz tych aktów przechowana

bya w kapitule w podwójnych egzemplarzach oryginalnych,

e wic by pod rk materya, wystarczajcy do obdzielenia

obu wyodrbnionych teraz od siebie archiwów. Tylko tam,

gdzie inne kryteryum wzio gór, t. j. wzgld na midzyna-

rodowy charakter aktu, jak co do pisma Przemysa Ottokara

do Prandoty z 1255 (nr. 10), a z dokumentów ogólno-pa-

stwowego znaczenia, co do przywileju budziskiego i cz-
cego si z nim aktu panów wgierskich z 1355/7 (nr. 54

i 62), skorzystano w odpowiedni sposób z dwoistoci egzem-

plarzy: po jednym przeniesiono je do archiwum koronnego,

pozostawiajc inne w zbiorze kapitulnym,

Pozatem zastosowano tu inn jeszcze zasad: uznano
w zasadzie pisma papieskie za nietykaln wa-
sno katedry, znowu niezalenie od tego, czy zoone tu

byy zrazu jako skadnik archiwum koronnego, i czy doty-

czyy take spraw znaczenia pastwowego. Widocznie roz-

strzygno zapatrywanie, i stosunek midzy papieem a bi-

skupami i innymi organami kocielnymi jest przedewszystkiem

wewntrznym stosunkiem kocielnym, ze wic odnone akty,

przechowane zdawna w archiwum kapitulnem, winny tam by
pozostawione. I znowu tylko w tym wypadku, jeh si zna-

laz akt papieski, dotyczcy midzynarodowego stosunku Pol-

ski, przeniesiono go, w myl zastosowanej bezwzgldnie za-

sady, do archiwum koronnego. Tak stao si z wspomnianym

wyej ^ aktem papieskim z 1342 (nr. 35), oraz z caym sze-

regiem pism papieskich, dotyczcych sprawy krzyackiej, ja-

1 Por. sir. 362,



366 Archiwum koronne i kapitulne

kie w dawniejszem archiwum koronnem (w kapitule) zgroma-

dzono z okazyi procesu z 1339. Pozatem wszystek inny ma-

terya pism papieskich pozosta w archiwum kapitulnem. Nie

tylko ten, który adresowany by do biskupa czy kapituy kra-

kowsldej, i dotyczy spraw tamtejszego biskupstwa, chociaby

porednio, ale i ten, który pod ich adresem przesyano w spra-

wach poUtycznych dzielnicy krakowskiej czy królestwa pol-

skiego, jak pisma z 1247, 1256 i 1356 (nr. 6, 14, 59). I ten,

który si tu znalaz, adresowany do obcych dostojników ko-

cielnych w sprawach ksistwa krakowskiego, jak pisma z 1227

i 1256 (nr. 3, 15); a i taki nawet, który skierowany by do

obcych dostojników kocielnych w sprawach dzielnic pozamao-

polskich. jak pismo z 1257 (nr. I. j). Zostao nawet pismo papieskie

do Daniela halickiego z tego roku (nr. 17), cho ani przez adre-

sata, ani ze wzgldu na tre nie czyo si w niczem z sprawami

biskupstwa krakowskiego, ile e znowu nie wspominajc wy-

ranie o stosunku wadcy krakowskiego do Rusi, nie dao si,

w grupie aktów o midzynarodowem znaczeniu, wyczy do

zbiorów archiwum koronnego. Zostay nawet pisma wprost

do ksit polskich, czy z osobna krakowskich skierowane,

zatem takie, których pierwotna przynaleno do archiwum

koronnego nie moga ulega wtpieniu, jak egzemplarz bulli

kanonizacyjnej w. Stanisawa z 1253 (nr. 7), oraz pismo

Aleksandra IV do Wstydliwego z 1256 w sprawie pewnych zmian

co do udzielonych przeze kocioowi krakowskiemu wolnoci

(nr. 16); eby ju nie mówi o takich aktach, jak dwa za-

twierdzenia papieskie z 1256, udzielone wielkim przywilejom

Wstydliwego na rzecz katedry krakowskiej (nr. 12 i 13).

Znowu dwoisto egzemplarzy, co do wielu tych aktów za-

chodzca, nie nasuna myli rozdziau ich pomidzy oba

archiwa: tak bezwzgldnie przeprowadzono zasad, i pisma

papieskie pozostawi naley w archiwum kapitulnem.

Z wszystkich pozostawionych tu dokumentów pastwo-

wych jedynie tylko zachowanie aktu krewskiego z 1385

(nr. 83) nie da si podcign pod adno z powyej mówio-
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nych kryteryów segregacyjnych, jako pismo nie od papiea

pochodzce i w niczem spraw biskupstwa czy kocioa kra-

kowskiego niedotykajce. Musiaa tu zatem dziaa jaka

przyczyna szczególna; gdzie jej szuka, o tem dadz si wy-

powiedzie tylko pewne domysy. Monaby nawet przyj, e
to wynik prostego przeoczenia czy niecisoci przy rozdziale

materyau; moe zreszt dziaay tu jakie momenty rzeczowe,

których dzisiaj nie potrafimy si ju doledzi.

Zwrócimy tu jeszcze uwag na jeden szczegó. Stwier-

dzihmy poprzednio, e z dwu, znajdujcych si w dzisiej-

szem archiwum kapitulnem egzemplarzy przywileju budzi-

skiego z 1355 (nr. 54) jeden jest waciwym skadnikiem te-

go archiwum, drugi za przynaley do archiwum koronnego.

Równorzdnie z tem da si wykaza w zbiorach póniejszego,

wyodrbnionego archiwum koronnego inny jeszcze egzemplarz

tego przywileju ^, który, w myl poprzednich wywodów, o ile

chodzi o czas przed wyodrbnieniem, trzeba uzna równie

jako zoony w archiwum kapitulnem. Razem tedy posiadao

owo archiwum w czasie przed wyodrbnieniem trzy orygi-

nalne egzemplarze przywileju; e za conajwyej jeden z nich

moe by uznany za egzemplarz kapitulny, przeto wynika

std, e pozostae dwa, to skadnik archiwum koronnego. Po-

dobnie stwierdzilimy, e przechowany obecnie w zbiorach

katedralnych egzemplarz transumptu z 1357 z inserowanym

aktem panów wgierskich z 1355 w przedmiocie zatwierdze-

nia ukadów budziskich (nr. 62), naley do archiwum koron-

nego; taki sam oryginalny egzemplarz transumptu znalaz

si jednak take w zbiorach póniejszego wyodrbnionego ar-

chiwum koronnego^, co wiadczy, e przed wyodrbnie-

niem oba egzemplarze zoone by musiay w archiwum

kapitutnem. e za, ze wzgldu na tre dokumentu, a-
den z nich nie da si poj jako skadnik waciwych zbio-

1 Por, str. 339. 340 przyp. 1.

2 Por. str. 256. 340. 341 przyp. 3.
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rów kapitulnych, przeto wynika std, e znowu byy tu zrazu

z.oone dwa równobrzmice oryginay tego aktu, oba przy-

nalene do archiwum koronnego. Nasuwa si otó pytanie, jak

tu wytómaczy dwoisto oryginaów, nalecych do tego sa-

mego archiwum koronnego? Podkrelamy, e s to jedyne

stwierdzi si dajce wypadki tego rodzaju dwoistoci; we
wszystkich bowiem innych razach mielimy do czynienia za-

wsze tylko z jednym egzemplarzem archiwum koronnego, na-

wet wtedy, jeh akt, jako równorzdny skadnik archiwum

kapitulnego, zachowa si w tamtejszych zbiorach w dwu ory-

ginaach. Sama ta wyjtkowo zjawiska wskazuje, e mu-
siay tu dziaa jakie przyczyny szczególne, równie wyjt-

kowe; popiera za ten domys okoliczno, e oba akty nie

tylko dotycz tej samej rodzajowo sprawy, t. j. urzdzenia

stosunku Polski do ówczesnego wadcy wgierskiego, ale co

wiksza, cz si te genetycznie ze sob, skupione okoo
tego samego zdarzenia, t. j. ukadów budziskich z 1355. Na-

suwaj si wobec tego same z siebie dwa alternatywne tó-

maczenia. Jedno, e prócz waciwych egzemplarzy, przezna-

czonych do zachowania w archiwum koronnem, kancelarya

wygotowaa inne, przeznaczone dla Ludwika, które jednako-

wo dla jakichkolwiek przyczyn nie zostay podjte, i skut-

kiem tego nadal, obok tamtych, w archiwum koronnem po-

zostay. Albo drugie: e Ludwik oba egzemplarze podj, e
jednakowo póniej, kiedy odziery rzdy po Kazimierzu W.,

wróciy one w jakikolwiek sposób z Wgier do Polski, i tutaj

w archiwum koronnem znowu zoone zostay. Jakkolwiek

rzecz si miaa, przy samym rozdziale nie liczono si ju
cile z tym, niedostrzeonym zapewne momentem pierwo-

tnego przeznaczenia poszczególnych egzemplarzy obu aktów;

rozstrzygnito spraw z czysto praktycznego punktu widzenia,

uznajc, i wystarczy przenie do wyodrbnionego archiwum

koronnego po jednym tylko egzemplarzu; w lad za czem

i w tym wypadku cz dawniejszego objtku tego archiwum
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(t. j. pozostae egzemplarze) pozostawiona zostaa w zbiorach

kapitulnych.

eby wyczerpa rzecz o kryteryach segregacyjnych, do-

tkniemy jeszcze krótko sprawy t. z. materyau archi-

walnego przygodnego. Wskazahmy poprzednio na praw-

dopodobiestwo, e w zbiorach tych, w przedjagielloskiej do-

bie, zoony zosta pewien zasób aktów, do tej grupy nale-

cych, wszelako nie jako skadnik archiwum kapitulnego,

jeno koroimego^. Kiedy jednak przyszo do rozdziau, tre
odnonych aktów, jako dokumentów, urzdzajcych szczególne

stosunki prywatne, nie przemawiaa w niczem za przeniesie-

niem ich do wyodrbnionego archiwum koronnego. Tem te
sta si mogo, e akty te pozostawiono w dotych-
czasowem ich, kapitulnem przechowaniu, gdzie te
utrzymay si a po dzie dzisiejszy.

Ogarniajc cao rozpatrzonych tu kryteryów rozdziau,

wytómaczymy z atwoci pewne znamienne zjawiska, rzu-

cajce si w oczy przy przegldzie materyau przedjagielo-

skiego, jaki si ostatecznie znalaz w wyodrbnionem archi-

wum koronnem, i jak si on da zestawi na podstawie in-

wentarza z 1682, oraz zachowanego po dzi dzie w innych

zbiorach zasobu jego aktów. Wytómaczymy sobie najpierw

wielkie ubóstwo, a raczej zupeny prawie brak
zabytków w dziale aktów papieskich z tego czasu,

dochodzce do tego stopnia, e inwentarz zdoa tu wymieni
jeden tylko dokument przedjagielloski 2. Wytómaczymy sobie

take, dla czego archiwum koronne, pomijajc niehczne do-

kumenty maopolskie w podrzdnych sprawach prywatnych,

zatem materya archiwalny przygodny, pewno tu dopiero po

roku 1386 zoony s, nie wykazuje w swym skadzie,
na przestrzeni caej przedjagielloskiej doby,

1 Por. str. 310. 311.

^ Por. str. 260.

» Por. str. 264. 268.

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. OA
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ani jednego aktu pastwowego, .pochodzenia czy
te charakteru m a o p o 1 s k i e g o. Wszystko zostao w ar-

chiwum kapitulnem. Wypyny std uwagi godne nastpstwa.

O ile chodzi o czas dokonanego ju i trwajcego zjednocze-

nia pastwowego Polski od 1306—1386, luki te zostay po

czci wypenione innego rodzaju aktami, wic hcznymi do
traktatami midzynarodowymi, a take, w dziale dokumentów

krajowych, pewnym zasobem aktów czy to ogólno-pastwo-

wego znaczenia, czy te z sprawami innych dzielnic, n. p.

wielkopolskiej, zwizanych. Ale jeeli signiemy w czasy przed

rok 1306 (wzgl. 1300), kiedy pierwotny i waciwy zawizek

póniejszego archiwum koronnego istnia tylko jako archi-

wum dzielnicowe ksit krakowskich, zatem
jako archiwum maopolskie, spostrzeemy zjawisko

osobliwe, na szczególn zasugujce uwag, e wanie z o c z e-

kiwanego w tej dobie materyau maopolskiego
nie znalazo si nic w objtku wyodrbnionego,
póniejszego archiwum koronnego. Gdyby nie akty

z starych archiwów ksicych wielkopolskich czy kujaw-

skich, tudzie zbiór aktów krzyackich, które datami sigaj

w wiek XIII, które jednak zgromadzone zostay dopiero po

roku 1306, a nastpnie przedostay si do wyodrbnionego

archiwum koronnego, cay okres a do r. 1306 — pomi-

jajc jedyny wyjtek co do aktu z 1255, przeniesionego tu

ze wzgldu na znaczenie swoje midzynarodowe, — tworzy
w teme póniejszem archiwum wyodrbnionem
niezapenion niczem luk; a tworzy dla tego, e je-

dyny substrat, jaki w zawizkowem archiwum móg si mie-

ci, t. j. materya maopolski, nie zosta tu przeniesiony ze

wzgldu na swój zwizek z sprawami biskupstwa krakow-

skiego. Gdyby uwzgldni sam tylko objtek póniejszego ar-

chiwum wyodrbnionego, caa historya pocztków naszego

ustroju archiwalnego musiaaby pozosta niezapisan kart.

To, czego tu brakuje, mieci si w dzisiejszem archi-

wum kapitulnem krakowskiem. Nie hczc ju osobno pewnej
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iloci aktów ogólno-pastwowyeh, mieci ono w sobie, na
caej prz es trzeni przed jagielloskiej doby, wszy-
stek materya maopolski dawnego archiwum
koronnego. Mieci go jako cz ogólnego zbioru,
o ile chodzi o czasy po roku 1306, i znowu jako
cao wyczn, jeeli signiemy w dob przed
rokiem 1306. Cay, najstarszy objtek archiwum
koronnego, z czasów kiedy ono jeszcze tylko dzielnicowym,

maopolskim mogo by zbiorem archiwalnym, jest tutaj

zoony. Nie zwyczajne to tylko, bogate archiwum kapi-

tulne, jakie dzi w przechowaniu katedry krakowskiej mieci

si na Wawelu, znaczeniem i treci stojce na równi z in-

nymi, podobnymi zbiorami kapitulnymi, gnienieskim naprzy-

kad czy poznaskim; przewysza je ono znaczeniem i do-

stojnoci: bo jest zarazem czci archiwum ko-

ronnego, i to czci jego najstarsz.
eby wic okreli skad naszego archiwum koronnego

w czasach przed r. 1386, i na tej zasadzie wyrobi sobie

sd o jego urzdzeniu i objtku, w ogóle o jego dziejach w tym

okresie, nie wystarczy uwzgldni wycznie zasoby póniej-

szego, wyodrbnionego archiwum koronnego; trzeba tu ró-

wmorzdnie zestawi take odnone materyay archiwum kapi-

tulnego. Dopiero przez poczenie obu rzeczy da si
uzyska peny obraz stanu i rozwoju naszego ar-

chiwum koronnego w owej najstarszej dobie jego
dziejów. I dopiero tym sposobem da si take wydatnie

uzupeni zasób najstarszych jego zabytków, tyle szczupy,

gdyby si oprze na jednostronnem uwzgldnieniu samego

tylko, w póniejszem wyodrbnionem archiwum koronnem prze-

chowanego materyaiu.

Prawda, e nawet i po tem uzupenieniu odczu si da

brak wielu zabytków, które spodziewalimy si
tu znale. eby uwzgldni tylko akty, których peny

tekst przechoway nam inne zbiory, polskie czy obce, zreszt

nie w oryginaach, i tylko takie, które do pocztków w. XrV

24*
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wej mogy w skJad archiwum ksit, krakowskich, a potem,

a do 1386, do archiwum koromiego polskiego; nadto eby
pomin ca wielk grup aktów midzynarodowych, których

tu niedostaje w cyfrze do pokanej, zapytamy przecie, ogra-

niczajc si do rzeczy, dotyczcych urzdzenia stosunków we-

wntrznych: Dla czego nie ma tu n. p. uchwa czyckiego

zjazdu, chociaby w zatwierdzeniu papieskiem z 1181, tyle

doniosych nie tylko dla urzdzenia wzajemnego stosunku mi-
dzy kocioem a pastwem, ale take w sprawie czysto pa-
stwowego znaczenia, co do nastpstwa na tron krakowski?

Dla czego brakuje przywileju protekcyjnego dla krakowskiego

ksistwa, wydanego przez Innocentego III r. 1207, oraz aktu

zoonej w dziesi lat póniej obedyencyi Leszka Biaego

wobec Stohcy apostolskiej? Dla czego, skoro dochowa si akt

Ziemowita III z uznaniem podwadnoci lennej wobec Polski

z 1355, nie ma tu odpowiadajcego mu, równoczesnego na-

dania lennego samego Kazimierza, ani tem mniej innych aktów

infeudacyjnych mazowieckich z 1351 i 1359, których znajo-

mo bez wyjtku zawdziczamy dopiero pónemu transump-

towi z 14631? I tak samo, jeeh znalazy si tu uchway kon-

federacyj rycerskich, poznaskiej z 1352 i radomskiej z 1382,

dla czego brak aktu drugiej konfederacyi radomskiej z 1384?

Nadewszystko za, dla czego w adnym z obu tych zbiorów

nie przechowa si urzdowy autograf statutów ziemskich Ka-

zimierza W., czy oryginay innych jego ustaw szczegóowych,

jak ordynacya up wiehckich, jak ustawy o przewozie soh,

o starostach i monecie pastwowej, o urzdzeniu wyszego

sdu niemieckiego na zamku krakowskim — wszystko za-

bytki, których teksty odtwarza musimy dzisiaj z póniejszych

rkopisów prywatnych, i to nie w zbiorach archiwum koron-

nego czy kapitulnego, ale gdzieindziej pomieszczonych? ^

1 Por. str. 285 przyp. 1.

2 Co do zaznaczonyci tutaj braków i odnonych cytatów ródo-

wych por. zestawienie u Balzera, Corp. iur. Pol. med. aevi, Kwart.

Hist. 1891, regesty nr. 8. 9. 14a. 42. 44. 48. 50. 53. 56. 57. 58. 64.
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S to tylko przykady. Monaby ten wykaz znacznie

jeszcze rozszerzy; ale ju i to, co przytoczono, wystarczy do

zobrazowania braków, jakie wykazuj dochowane po dzi dzie
oba zbiory pierwotnego archiwum koronnego. eby braki te

wytómaczy, zwróci naley przedewszystkiem uwag na to,

e w owych czasach najstarszych sama ciso co do za-

chowywania archiwaliów niejedno pozostawiaa do yczenia,

e nie zawsze prowadzono rzecz wedug jednoUtego systemu,

e zwaszcza ze zmian osób, kierujcych archiwum, nieje-

dnokrotnie podlegaa zmianom, e takie zmiany byy moUwe
nawet w czasie urzdowania tego samego kierownika, w miar
chwilowego uoenia si stosunków. Akt pastwowy, nadajcy

si do przechowania, móg przecie niedosta si do archi-

wum, czy to przez niedopatrzenie lub niedbalstwo, czy te
przez ujemn pod tym wzgldem kwalifikacy, mimo e w in-

nym wypadku akt podobnej treci, zakwalifikowany dodatnio,

zoony zosta w archiwum i.

Druga przyczyna braków, to znana bolczka dawniej-

szego ustroju archiwalnego, a raczej jego akcyi konserwacyj-

nej, tak dobrze u nas, jak zreszt i gdzieindziej w Europie

odczuwa si dajca: brak naleytej stray nad zabytkami

archiwalnymi, brak dostatecznej opieki przeciw niszczcym

wpywom zewntrznym. Jak gdzieindziej, tak i u nas musiay
std wynika straty aktów; monaby si nawet dziwi, gdyby

ich nie byo. W niektórych wypadkach moemy je nawet

stwierdzi cakiem wyranie. Kiedy r. 1421 przyszo Jagielle

zatwierdzi przywilej Kazimierza W. w przedmiocie reorga-

nizacyi wyszego sdu prawa niemieckiego na zamku kra-

kowskim z 1356/68, nie byo ju w archiwum koronnem zo-

onego tame pierwotnie egzemplarza oryginalnego, jeno » co-

pie originales«, zachowane w aktach samego sdu, które po-

suy musiay za podstaw zatwierdzenia; sam za tekst

prawa magdeburskiego, wedug wyranej wzmianki przywi-

1 Por. te str. 300. 301.



374 Archiwum koronne i kapitulne

leju zoony w skarbcu koronnym (archiwum), nie da si ju
take odszuka dzisiaj w zasobach, jakie po nim pozostay:

za to dochowa si podobno w zbiorach BibUoteki Jagiello-

skiej ^ I znowu oryginay przywileju ziemskiego Wodzisawa
Laskonogiego z 1228, tudzie transuniowanego aktu panów
wgierskich z 1335/7, zoone od pocztku w zbiorach kapi-

tulnych krakowskich jako skadnik archiwum pastwowego,

i pozostawione tame przy wyodrbnieniu, istniay tam jeszcze

w poowie XV w. i przepisane zosta-y w najstarszym kopia-

rzu kapitulnym z 1455 2; ale dzisiaj ju ich tam nie znajdziemy.

Oczywicie, dadz si tu przytoczy rozmaite powody,

dla których dochodzio do tego rodzaju strat. Czciowo, co

do materyau najdawniejszego, jak n. p. co do zaznaczonej

poprzednio moliwej zatraty przywileju papieskiego z 1181

z zatwierdzeniem uchwa czyckich, lub przywiluju protek-

cyjnego dla ksistwa krakowskiego z 1207
3,

jako przyczyn

wskaza mona poar, jaki w pocztkach Xin stulecia na-

wiedzi skarbiec katedralny krakowski*. Ale pozatem dziaa
mogy i pewno dziaay inne, stale powrotne, równie dobrze

w przedjagielloskiej dobie, jak i w czasach póniejszych.

eby — przykadowo — poprzesta na przytoczeniu jednej

z nich, ródowo wyranie stwierdzi si dajcej, i takiej, która

wanie odnosi si do zbiorów kapituy krakowskiej, lubo nie

archiwalnych zabytków, jeno biblioteki tamtejszej dotyczy,

przytoczymy ustp . zawarty w inwentarzu teje biblioteki

z koca XV w. Spisano tu w osobnym dziale nie mniej jak

24 ksig, które dwaj kanonicy krakowscy daU bibliotece za-

miast innych, poyczonych stamtd a niezwróconych kode-

ksów; a przydano jeszcze znamienny i wiele mówicy doda-

1 Hel cel. Pomn. I. 207 przyp. 1. i tutaj str. 295.

« Por. str. 337. 341.

s Por str. 372.

* Por. str. 357
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tek: ui erant mul to plures, qiios receperant de ecclesia

Cracoviensi ^.

Z moliwoci tego rodzaju strat na pewne, szersze roz-

miary liczy si trzeba koniecznie, o ile chodzi o odpowied

na pytanie, czy dochowany po dzi dzie materya archiwum

koronnego z przedjagielloskiej doby odpowiada rzeczywistemu,

wspóczesnemu stanowi jego zasobów. W kadym razie, mimo
wynikajce std konieczne luki, zasób ten da si znamienicie

powikszy i uzupeni przez uwzgldnienie zbiorów kapituy

krakowskiej, których znaczenie pod tym wzgldem zgoa byo
dotd zapoznawane. Uzupenienie to tern cenniejsze, e do-

tyczy pewnych kategoryj aktów, zgoa nie, albo bardzo nie-

dostatecznie w materyale wyodrbnionego archiwum koron-

nego zastpionych, jak niemniej i dla tego, e rozjania sze-

reg zupenie ciemnych dotd zagadnie z dziejów tego archi-

wum w najstarszej, ksicej jeszcze dobie jego istnienia.

* Polkowski, Katal. rkop. Bibl. kapitu, w Krak., Arch. do

dziej. lit. i ow. w Pol. III. 18.
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I.

Równolego zjawisk rozwojowych w dziejach skarbca

i archiwum koronnego, oraz sownictwo wspóczesne

wiadectwem ich poczenia organicznego.

Wykazay poprzednie nasze zestawienia znamienn, rzu-

cajc si w oczy równolego zjawisk w dziejach
skarbca i archiwum koronnego przed jagiello-
ski ej doby. Wykazay przedewszystkiem, e zarówno skar-

biec w znaczeniu cilejszem, jako te i archiwum koronne,

poczone s w tym czasie, co do miejsca przechowania,

z skarbcem i archiwum katedry krakowskiej. Wykazay, e
to poczenie zaczyna si od pierwszej chwili, w której kady
z obu tych zbiorów powstawa; wic: poczenie skarbca ko-

ronnego conajmniej od Bolesawa Szczodrego, a najprawdo-

podobniej ju od czasów Kazimierza Odnowiciela, kiedy wadca
ten w Krakowie now zakada stolic polskiego pastwa; po-

czenie za archiwum koronnego od tego momentu, w któ-

rym po nastaniu epoki dyplomatycznej zaczy si gromadzi

u nas pierwsze, trwaego przechowania wymagajce doku-

menty pastwowe. Stwierdziy nastpnie, e dajce si ró-

dowo ustah kocowe daty trwajcego poczenia schodz

si ze sob równie prawie cakiem dokadnie: poczenie

skarbca koronnego z katedralnym istnieje conajmniej jeszcze

przy objciu rzdów przez Ludwika wgierskiego, a pocze-

nie archiwum koronnego z kapitulnem powiadczone jest do
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r. 1385. Okazao si take, e w czasie trwajcego pocze-
nia sam sposób przechowywania objtków skarbca i archi-

wum koronnego przeprowadzony by na t sam mod: byy
one zmieszane z odnonymi objtkami skarbca i archiwum

katedralnego. Okazao si równie, e do wyodrbnionych

wnet potem zbiorów koronnych przeniesiona zostaa znaczna

cz zabytków, które jako wasno pastwa czy wadców
zoone byy przedtem w zbiorach katedralnych, i to znowu
zarówno tych, które naleay do skarbca (insygnia), jako te
i innych, które skaday si na objtek archiwum koronnego.

Okazao si wreszcie, znowu w zupenej zgodnoci co do

skarbca i archiwum koronnego, e przecie pewna ilo tych

zabytków dawniejszych pozostawiona zostaa w zbiorach ka-

tedralnych, i przesza skutkiem tego ostatecznie na wasno
katedry samej: tak w skarbcu, z klejnotów koronnych, wó-
cznia w. Maurycego i gwod z krzya Chrystusowego, w ar-

chiwum cay szereg omówionych poprzednio dokumentów pa-
stwowych a do aktu krewskiego z 1385 r.

Ta równolego zjawisk rozwojowych naprowadza ju
sama przez si na wniosek, e w caej przedjagielloskiej

dobie, poza miejscowem poczeniem skarbca i archiwum ko-

ronnego z skarbcem i archiwum katedralnem istnieje ponadto

blizki i cisy zwizek pomidzy samym skarb-

cem i archiwum koronnem; i e zwizek ten ich mi-
dzy sob musi by poczeniem organiczne m, skoro

oba te zbiory przechodz bez wyjtku te same koleje dzie-

jowe, i skoro kada zmiana, jakiej ulegnie jeden z nich, od-

bija si te odpowiedni, równoleg zmian u drugiego.

Wniosek ten wypywa zreszt z innych jeszcze, zasa-

dniczych wzgldów. Wykazahmy poprzednio, w czem tkwia

istota i charakter skarbca koronnego. Mia on gromadzi przed-

mioty, przeznaczone do trwaego przechowania ze wzgldu

na indywidualn kadego z nich, wysok pod jakimkolwiek

wzgldem warto; nie wymagano przytem nawet, eby sam

materya przedmiotów by drogocenny (n. p. szlachetny kru-
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szec); o wartoci rozstrzyga tu mogy inne jeszcze momenty,

n. p. artystyczny wyrc3b, znaczenie pamitkowe i t. p.^. Te

same przymioty i waciwoci posiaday take archiwalia pa-
stwowe. Nabieray one szczególnego znaczenia nie ze wzgldu

na raaterya, na którym byy spisane, ale z innego powodu:

miecio si w nich stwierdzenie wanych, nieraz pierwszo-

rzdnie doniosych praw, sucych pastwu czy wadcy, spo-

eczestwu caemu czy poszczególnym jego warstwom; w tym

za charakterze miay one suy na ca dalsz przyszo
za dowód prawny i pospolicie jedyny; wymagay tedy trwa-

ego zachowania. Oba kryterya, rozstrzygajce ó przynale-

noci innych przedmiotów do skarbca koronnego w znaczeniu

cilejszem, zbiegay si tedy równie w samem pojciu ar-

chiwahów pastwowych; naprawd by to take w swoim ro-

dzaju skarbiec koronny. W lad za czem mona byo —
i naleao — zaliczy je do tego skarbca. A w takim razie

poczenie ich z innymi jego skadnikami, przedewszystkiem

z insygniami, nie dao si poj ani przeprowadzi w sposób

mechaniczny tylko; jako zasadniczo jednorodne mu-
siay one zespoli si z niemi w jednolit, orga-

niczn cao.
eby rzecz okreh dokadniej, mona tedy powiedzie,

e archiwum koronne jest istotn czci ska-
dow skarbca koronnego, lub, co wychodzi na jedno:

skarbiec koronny w znaczeniu obszerniej szem
obejmuje zarówno skarbiec waciwy, jak i ar-

chiwum koronne^.

Liczc od wieku XV, kiedy skarbiec ten wyodrbniony

jest ju ze zbiorów katedralnych, wiadomo organicznego

« Por. str. 175. 176.

* Stosownie do tego wyniku w dalszym cigu rozpatrywali ni-

niejszych, mówic o skarbcu koronnym po krotce, mie bdziemy
na myli zawsze to jego znaczenie obszerniejsze: gdzie

okae si potrzeba uwzgldnienia samego tylko skarbca w znaczeniu

cilejszem, zaznaczymy t rzecz wyranie przez osobny dodatek.
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zwizku obu jego skadników ujawnia si niejednokrotnie w sa-

mem nawet sownictwie wspólczesnem: archiwum koronne

okrelane jest czsto jako thesaurus regni, wzgl. jako jego

cz skadowa. W pouczajcym przegldzie zestawiono nie-

dawno odnone wzmianki ródowe i. Ale trzeba doda rzecz

tame pominit, e to samo poczucie organicznego ich zwizku
istnieje ju take i przejawia si w sownictwie urzdowem
przedjagielloskiej doby, w czasie, kiedy skarbiec i archiwum

koronne trway jeszcze w poczeniu miejscowem z takimi

zbiorami katedry krakowskiej. Wystarczy przypomnie tu

wzmianki ródowe, rozpatrzone z innego punktu widzenia na

rónych miejscach poprzedniego wywodu. viedy r. 1252 pa-

pie w pimie do wyznaczonego delegata zleca mu zbadanie

cudów w. Stanisawa na podstawie kroniki, przechowanej

»in archivo ducis«2, to ma tu oczywicie na myh archiwum

w cisem tego sowa znaczeniu; ale w dokumencie, prawie

e wspóczesnym, z 1257, Bolesaw Wstydliwy wyrazi si,

i nagromadzone dawniej zasoby pienine wola przeznaczy

na opdzenie kosztów wojny tatarskiej, anieh eby one ukry-

way si nadal bezuytecznie »in archivis«^: tutaj »archivum«

nie moe znaczy nic innego, jak skarbiec w znaczeniu ci-

lejszem. I na odwrót, kiedy Gall opowiada o Szczodrym, e
przeglda swój » thesaurus «, albo o synach Hermana, e po

zgonie ojca wadzili si »de divisione thesaurorum«*, to rozu-

mie tu oczywicie ten sam skarbiec w znaczeniu cilejszem;

i tak samo o nim, a raczej o jednej tylko jego czci (bez

insygniów) myh Janko z Czarnkowa, kiedy po zgonie Kazi-

mierza W. opowiada »de divisione thesauri regalis« pomidzy

pozosta po nim wdow i dwie osierocone córki- Ale zno-

1 Por. Kutrzeba, Urzdy koron, i nadwor. 72.

2 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 3.3.

3 Kod. dypl. Maop. II. nr. 452.

* Mon. Pol. I. 421. 443.

s Ibid. II. 649. 650.
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wii w dokumencie Kazimierza W. z 1356/68 stwierdzono,

e z okazyi reorganizacyi wyszego sdu niemieckiego na

zamku krakowskim osobny kodeks prawa sasko-magdebur-

skiego zoony zosta »in thesauro nostro Gracoviensi«^; tutaj

»thesaurus«, jeli si go pojmie jako okrelenie czciowe
(jednego tylko skadnika zbiorów koronnych), znaczy moe
znowu tylko archiwum. Na przemian tedy oba skadniki tych

zbiorów okrelane by mog dowolnie wyrazami, z których

kady, w znaczeniu pierwotnem, oznacza tylko jeden z nich;

archiwum wystpuje nie tylko pod t nazw, ale take z okre-

leniem »thesaurus«, i na odwrót skarbiec w znaczeniu ci-

lejszem oznaczany jest nie tylko jako »thesaurus«, ale take

jako »archivum«2. W tem zmieszaniu obu okrele tkwi te
zewntrzny wyraz ich jednorodnoci pojciowej, a porednio

take ich organicznego poczenia.

Ale, co wiksza, s te dowody, e istnieje ju w ów-

czesnem sownictwie okrelenie wspólne dla obu zespolonych

ze sob skadników, i e tem okreleniem, tak samo, jak przez

dalsze potem stulecia, jest wyraz »thesaurus«, zatem: skarbiec

w znaczeniu obszerniej szem, obejmujcy zarówno skarbiec

waciwy jak i archiwum. Mona tu zahczy ju nawet wspo-

mniany przed chwil ustp przywileju 1356/68 o zoeniu

ksig prawa sasko-magdeburskiego »in thesauro nostro Cra-

coviensi«; bo nie ma koniecznoci tómaczy go w tem tylko

znaczeniu, i ksigi dostay si do archiwum jako takiego; da

si on równie poj i w tym sposobie, e ksigi zoono
w skarbcu, obejmujcym take archiwum. Bardziej jeszcze

wyrazicie wystpuje ogólne znaczenie tego wyrazu w formule

datacyjnej transumptu z 1355: »Actum ... in castro circa the-

1 Hel cel, Pomn. I. 209.

2 O analogicznem mieszaniu obu okrele na Zachodzie, a miano-

wicie o wytworzeniu si dla archiwum nazwy skarbca, por. Breslau,

Hdbuch d. Ukdenlehre 135.
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saurum magnifici principis Kazimiri ... Polonie regis«^: wyra-

raono tu, i akcya transumptu dokonaa si na Wawelowem
wzgórzu, w ssiedztwie budowli, w której mieci si »the-

saurus« królewski; w owej za budowli (t. j. w zbiorze kate-

dralnym jeszcze) zoony by zarówno skarbiec w znaczeniu

cilejszem, jak i archiwum koronne.

Na tych dowodach, dostarczonych przez sownictwo ów-

czesne, nie mona jednak poprzesta. eby tez o organi-

cznem poczeniu skarbca i archiwum koronnego w przedja-

gielloskiej dobie uzna za udowodnion, rozpatrzy jeszcze

trzeba spraw zarzdu ich w tym czasie. Gdyby si okaza

miao, e odrbnym by tu zarzd skarbca, a odrbnym za-

rzd archiwum, naleaoby wyzna, e osnute poprzednio wnio-

ski byy — dla jakiejkolwiek przyczyny — niezasadne. Bo

instytucya, organiczn stanowica cao, nie moe by roz-

bita na dwie niejako czci, w odrbnym zarzdzie zostajce.

Tylko wspólne, jednolite kierownictwo moe tu by odpowie-

dnikiem jednolitego jej ustroju. Za to, o ile taka wspólno

da si stwierdzi, bdzie ona najwahiiejszym dowodem orga-

nicznej jednoci samej instytucyi.

W wieku XV i nastpnych, kiedy skarbiec i archiwum

koronne byy ju wyodrbnione ze zbiorów katedry krakow-

skiej, a midzy sob tworzyy poczenie niewtphwie orga-

niczne, jednolito zarzdu naczelnego jest przeprowadzona

w rzeczywistoci. Naley on wtedy do podskarbiego ko-

ronnego. Ale jake uoyy si te stosunki w przedjagiel-

loskiej dobie, kiedy nie doszo jeszcze do wyodrbnienia ich

ze zbiorów katedralnych krakowskich?

1 Dogiel, Cod. dipl. reg. Pol. I. str. 37 nr. 1; o poprawce myl-

nie przez wydawc odczytanego sJowa: in castris, por. str. 352 przyp. 2.



II.

Jednolity zarzd skarbca i archiwum Icoronnego w przed-

jagielloskiej dobie. Urzdy skarbnika i kanclerza kra-

kowskiego w stosunku do sprawy zarzdu skarbca.

Jest zdanie, wypowiedziane i rozprowadzone niedawno

przez prof. Kutrzeb, e zarzd skarbca koronnego
w najdawniejszych, Piastowskich czasach, nale-a do urzdników, których w dobie dzielnicowego rozdziau

Polski spotykamy w rónych ziemiach pod nazw skarbników

(thesaurarii), wzgl, ich zastpców, jakimi w tym czasie byli

podskarbiowie (subthesaurarii, vicethesaurarii). I to tak,

e zrazu zarzd skarbca by ich funkcy jedyn,
e pozatem adnych innych czynnoci skarbowych nie wy-

konywah. W wietle tej teoryi naleaoby skarbnikowi (osta-

tnio podskarbiemu) krakowskiemu, na caej przestrzeni przed-

jagielloskich czasów, przyzna zarzd skarbca krakowskiego.

Stosunki uoyyby si tu zatem w taki sam zgoa sposób,

jak póniej, po wyodrbnieniu, kiedy zarzd skarbca naley

w istocie do podskarbiego. Wyodrbnienie samo nie spowo-

dowaoby pod tym wzgldem adnej zmiany.

Rozwamy zasadno tego pogldu i wysnutych ze
konsekwencyj. Zaznaczymy tu z góry, i mniemanie o przy-

sugujcem ju wtedy skarbnikowi prawie zarzdu skarbca

nie da si poprze jakkolwiek wyran, czy chociaby po-

redni, wspóczesn wiadomoci ródow; jest to tylko

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. 25
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wniosek rozumowy, wysnuty z pewnych znanych nam ju
przesanek, jakie sobie autor wytworzy o pierwotnych sto-

sunkach gospodarczych i zwizku ich z ustrojem caego za-

rzdu skarbowego w Polsce ^. Przypominamy tedy pogld je-

go o istniejcym jakoby podówczas systemie » czystej « go-

spodarki naturalnej, z którego wypywao rzekomo, e do-

chody wadcy ograniczay si niemal wycznie do wiadcze
in natura, skadanych przez ludno, a skarbu pieninego

w majtku jego waciwie nie byo. czc z tem zapatry-

wanie, i majtek ten »zorganizowany jest w kasztelaniach

i opolach «, wywodzi autor, e do zarzdu daninami natural-

nemi, zbieranemi w grodzie, wystarcza kasztelan, który by
te »waciwym wodarzem majtku ksicego*, tak e dla

skarbnika nic tu ju nie pozostawao do czynienia; o ile za
chodzio o wybieranie » drobnej « daniny pieninej, »obrazu«,

to zaatwia t czynno mincarz, »jakby skarbnik ksicy «,

tak e i co do tej funkcyi ksita nie mieli potrzeby ucieka

si do pomocy skarbnika. W nastpstwie tego dochodzi autor

do zaznaczonego ju poprzednio spostrzeenia, e, jeeli w tych

czasach dziaalno urzdowa skarbników rozcigaa si na

jakkolwiek ga zarzdu skarbowego, to móg ni by chyba

zarzd skarbca, nie za skarbu pieninego, ani nawet do-

chodów w naturaliach, skoro pierwszy nie istnia, a drugie

podlegay zarzdowi urzdników grodowych. W zwizku z tem

tómaczy autor zauwaone przez siebie rzekome zjawisko, i
ksita czsto na pewnych duszych przestrzeniach czasu

zgoa nie ustanawiaj skarbników, a niektórzy, jak wielko-

polscy, zupenie si bez nich obywaj. Dopiero, kiedy na prze-

omie w. Xni i XIV zrodzi si system gospodarki pieninej,

a w lad za tem powsta take skarb pieniny w majtku
wadcy, w rce skarbnika przeszed zarzd tego skarbu, nie

1 Por. str. 198 n.
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wpywajc zreszt w niczem na zmian czy umniejszenie

dawnych jego praw co do zarzdu skarbca \

Gdyby tu nawet przyj, i przesanki autora s w ca-

oci zasadne, naleaoby w kadym razie, rozpatrujc mo-
liwe kierunki ówczesnej dziaalnoci skarbnika, poczyni

wane zastrzeenia, i to w rozmaitych kierunkach. I tak prze-

dewszystkiem co do zarzdu daninami w naturaliach, groraa-

dzonemi w grodach. e one dostaway si do rozporzdzal-

noci kasztelana, nie wynika std, eby ta jego rozporzdzal-

no nie podlegaa jakiemu nadzorowi czy te kierownictwu

innego naczelnego zarzdcy, z ramienia ksicia dziaajcego,

którym móg by wanie skarbnik. W kadym razie wiado-

moci, jakiemi rozporzdzamy, nie daj podstawy do zaprze-

czenia takiej moliwoci.

Powtóre, zarzd skarbowy, nawet w pierwotniejszem

stadyum rozwoju, jak go podówczas przyj musimy w Pol-

sce, nie wyczerpuje si w samym zarzdzie daninami natu-

ralnemi. Istnieje obszerniejsze pojcie majtku ksicego na

ogó, obejmujce osobne poza daninami przedmioty, przede-

wszystkiem dobra nieruchome wadcy, eby nie mówi o in-

nych rodzajach jego praw majtkowych, jakie mu pozatem

jeszcze przysugiwa mog. Jake tedy wyobrazi sobie mamy
naczelny zarzd tyme majtkiem nieruchomym? Mglista for-

muka o » zorganizowaniu majtku ksicego w opolach i ka-

sztelaniach« zgoa tu nie wystarczy. Organizacya opolna obej-

muje ogó dóbr, w obrbie opola istniejcych, jako te wszyst-

k osiad tame ludno, niezalenie od tego, czy to dobra

i ludno ksica, czy te innych panów. Z samym tedy za-

rzdem nieruchomego majtku ksicego jako takiego ustrój

opolny nie ma w zasadzie nic wspólnego; dobrze, e przy-

najmniej w systemie danin da si on dostosowa w jednym —
ale tylko tym jednym — szczególe do potrzeb gospodarki

» Kutrzeba, Starostowie, Rozpr. Akad. Umiej., Wydz. hist. S. II,

XX. 310-313; Tene, Urzdy koron, i nadw. 74—79.

25*
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skarbowej, przez wprowadzenie t. z. daniny opolnej. I znowu
nie ma podstawy, eby zarzd dóbr ksicych uj w ramy
samej organizacyi kasztelaskiej. Autor rozstrzygn tu zbyt

dorywczo jedno z najwaniejszych, ale zarazem bardzo zawi-

ych i niejasnych zagadnie z dziedziny pierwotnych naszych

urzdze gospodarczych i administracyjnych, którego nauce

naszej nie udao si dotd rozwiza za pomoc jakiej nie-

zawodnej formuy. Nie rozwizuje go okoliczno, e w gro-

dzie, u kasztelana, skadane s przez ludno kasztelanii da-

niny. S to wiadczenia o charakterze prawno-publicznym,

gromadzone nie tylko z dóbr ksicych, ale take i prywa-

tnych; znowu tedy kwestya zarzdu temi wiadczeniami nie

stoi w zwizku istotnym z zarzdem samej wasnoci nieru-

chomej ksicia. eby za kasztelan, prócz zarzdu daninami,

mia ponadto jeszcze zerodkowany w swem rku sam za-

rzd teje ksicej wasnoci nieruchomej, jaka si znajdo-

waa w kasztelanii, na to nie ma dowodów. Mogy moe
zarzdowi jego podlega niektóre wsie, przedewszystkiem na-

rokowe, ale nie wynika std, eby mu podlegay wszystkie

lece tame dobra ksice. Owszem, jest dowód, e zarzd

ten by tu wykonywany przez kogo innego. Obok kasztelanów

istniej ju wtedy rzdcy czy wodarze dóbr ksicych^; nie

ma za znowu podstaw w ródach, zby okreli na pewno

komu oni podlegali: kasztelanowi, czy — skarbnikowi.

To te, gdyby nawet przyj, e naprawd nie byo
wtedy adnego skarbu pieninego w majtku ksicym, i nie

siga nawet do innych dowodów dodatnich, jakie przyto-

czymy poniej, przypuszczenie, e skarbnik ju
w czasach pierwotnych móg mie udzia, i to

wybitny, w naczelnym zarzdzie majtku ksi-
cego, nie da si wykluczy jako moliwe. Zgoa

* Por. n. p. dokument Ziemowita I ks. mazowieckiego z 1254, na

którym wiadkuje Sdislaus procurator ducis. Kod. dypl. Ma z o w.

nr. 22.
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W podobny sposób, jak si ta rzecz da stwierdzi take

i w póniejszych dziejach skarbowoci polskiej. Nie samymi

tylko wpywami pieninymi z poborów, szosu, donatywy, ce,

myt i chociaby dóbr ziemskich czy up lub kopal zarz-

dza podskarbi póniejszy; przysugiwa mu te naczelny nad-

zór nad zarzdem samych dóbr, up i kopal, jako podstawy

dochodów pastwowych, niezalenie od tego, kto daniny i do-

chody odbiera, i kto niemi bezporednio rozrzdza, wielko-

rzdcy, starostowie, upnicy, czy zreszt jacykolwiek inni tego

rodzaju funkcyonaryusze; przyczem obojtn byo rzecz, i
przedmioty te równie i w póniejszych czasach daway nie-

raz dochody — w naturahach. To, skoro istnieje ju sama

moliwo przyznania pierwotnemu skarbnikowi naczelnego

zarzdu majtkiem ksicym na ogó, wniosek, e funk-

cyejego zacieni si musiay do zarzdu sa-

mego skarbca, trzeba bdzie uzna jako przed-

wczesny, ile e opiera si na mylnej przesance, jakoby

skarbnik w owych czasach w adnym innym kierunku nie

móg rozwin dziaalnoci swojej urzdowej.

Ale, jak okazalimy poprzednio, sam nawet punkt wyj-

cia prof. Kutrzeby, jakoby w Polsce pierwotnej w majtku

ksicym nie byo skarbu pieninego, okaza si zgoa nie-

zasadnymi Stwierdziwszy istnienie takiego skarbu, staniemy,

chcc podtrzyma teory autora o podrzdnem stanowisku

ówczesnych skarbników, wobec nowych komplikacyj. Zdaniem

jego, owenii drobnemi kwotami pieninemi, na których rze-

komo poprzestawa musia dawniejszy ksi, zarzdza min-

carz, »jakby skarbnik ksicy «. Twierdzenie to wymaga spro-

stowania przedewszystkiem w tym kierunku, e tylko pewna

cz ksicych dochodów pieninych, przedewszystkiem

te, które pyny z mennicy, moe te z górnictwa, i cz-

ciowo z wybieranych ce, jest w zarzdzie mincarzy; co do

innych s wyrane wiadomoci ródowe, e podlegay za-

1 Por. str. 202 n.
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rzdowi skarbnika^. Ale jeli nawet uwzgldni takie tylko

wpywy pienine, które przechodziy przez rce mincarzy,

i z których oni nieraz bezporednie uskuteczniali wypaty, to

wysnuty std wniosek, jakoby zarzd tych dochodów przy-

sugiwa im wycznie, i sprawowany by zgoa saraodziehiie,

nie bdzie mona uzna za udowodniony. Bo pobór i wydat-

kowanie wpywów skarbowych przez pewne nisze organy

urzdnicze nie przesdza kwestyi, komu przysuguje nadzór

i kierownictwo naczelne w tych samych sprawach 2. Byli

w kadej dzielnicy ksicej liczni minearze, którzy uwija

si musieli po kraju, eby na kadym targu przypilnowa od-

bioru targowego, czasem wybiera take co, przestrzega

zachowywania ustanowionego kursu monety, nieraz prze-

stemplowywa j na miejscu, a jeh los zdarzy, zasiada przed

straganem i sprzedawa na targu sól, przekazan do pozby-

cia przez ksicia 2. Ludzie to na ogó kondycyi spoecznej

pokanie niskiej, jak wskazuje na to choby okoliczno, e
w tysicznych dyplomach owego czasu, wymieniajcych bez-

lik dostojników i urzdników, podano ich na caej przestrzeni

kilku wieków zaledwie kilkanacie, i to dopiero w drugiej poowie

Xni stulecia, przewanie z mieszczaskiego stanu^. Nie atwo

przypuci, eby losy ksicego skarbu pieninego, i to, jak

widzielimy, skarbu bogatego, gromadzcego pokane zasoby

do zaspokojenia najwaniejszych potrzeb pastwowych, zdane

by mogy wycznie w rce takich ludzi. To te, eby po-

przesta na razie chociaby na tem oderwanem spostrzeeniu,

' Gródecki, Mincerze w wczeniej, pol. redniowieczu, Spraw.

Akad. 1814 nr. 6 str. 8. Praca ta znana nam jest tylko z podanego tu

streszczenia; peny jej tekst nie ukaza si dotychczas w druku. Por.

te niej str. 391

- Na niedocenieniu tej rónicy polega take twierdzenie Gródec-
kiego, Mincerze 8, wypowiedziane zreszt zapewne pod wpywem teo-

ryi Kutrzeby, e s to »do pewnego stopnia skarbnicy ksicy «.

s Por. Gumowski, Minearze, Wiad. numizm.-archeol. 1909

nr. 8: Gródecki, Mincerze 8. 9.

* Gródecki, Mincerze 10.



Zarzd skarbca i archiwum koronnego 391

nie bdziemy mogli uchyli domysu, e wszyscy oni, to tyl-

ko — i wycznie — podrzdne pionki ówczesnego zarzdu

skarbowego, i e mimo ca prostot i niezoony jego ksztat,

istnia tu jaki nadzór czy kierownictwo nad nimi ze strony

wyszego dostojnika ksicego. W takim za razie chyba

nikt inny nie móg by do tego powoany, jak tylko skarbnik,

czy w razie przeszkody, jego zastpca, podskarbi: dostojnicy,

na caej przestrzeni czasu od poowy XIII do poowy XIV w.

(eby nie siga dalej) okrelani nieraz wyrazami comes, do-

minus. nobilis, miles^, w hierarchii urzdniczej stojcy bardzo

wysoko, bo id nieraz po palatynie i sdzi, a czasem wyprze-

dzaj nawet sdziego i podkomorzego 2.

e ten domys o przysugujcej ju w tych czasach

skarbnikowi funkcyi naczelnego zarzdcy skarbu ksicego
na ogó nie jest tylko czem dowolnie, w oderwaniu wywnio-

skowanem, na to naprowadzaj pewne porednie, a przecie

bardzo wymowne wskazówki ródowe. Stwierdzaj one naj-

pierw, e ten zarzd skarbnika obejmuje przedewszystkiem

zasoby pienine, gromadzone na rzecz skarbu ksicego.
Wykazano, e wpywy z kar sdowych, jedno z obfitszych

róde dochodu ówczesnych wadców, podlegay zarzdowi

skarbnika 3. Znamiennem jest te zarzdzenie Bolesawa kali-

skiego z 1255, który nadajc sotysowi z Kiecka prawo za-

kupna i sprzeday towarów w obrbie caego ksistwa sine

uUa exaccione, przydaje tu zwrot: nuUi regraciantes (scultetus

et sui posteri), nisi nobis et domino th es aur ario*. O jak
tu exactio chodzio, nie podano wyranie w dokumencie; ze

wzgldu, e mowa jest o handlu towarami, mona tu wzi

1 Kod. dypl. Pol. I. nr. 62, IIj nr. 494; Kod. dypl. Wielk.

I. nr. 330.460. 554. 560, II. nr. 629. 648. 650. 753; Kod. dypl. Maop.
I. nr. 71. 158, II. nr. 483. 501. 516; Kod. d ypl. ka t. krak. I. nr. 156;

Kod. dypl. Tyniec, nr. 30. 36.88; Philippi, Preuss. Ukdbuch nr. 49.

* Por. n. p. Kod. dypl. Mazow. nr. 22. 27.

' Gródecki, Mincerze 8.

* Kod. dypl, Wielk. I. nr. 330.
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W rachub targowe albo co, a najprawdopodobniej obie rze-

czy razem; jak dalece za sprawa zarzdu dochodami, z tych

op.at pyncymi, czy si cile z funkcy skarbnika, dowo-

dzi przytoczony ustp o »regracyacyi« ksiciu i skarbnikowi;

ustp tern wikszej uwagi godny, e osoba skarbnika zesta-

wiona tu jest na równi z ksiciem samym. Przytem podkreh
jeszcze trzeba z osobnym naciskiem, e chodzi w tym wy-

padku o ca i targowe, zatem o opaty, które bezporednio

wybiera sam mincarz, czy celnik; mimo to jednak stwier-

dzono tu jakie prawa zarzdu, suce skarbnikowi — nie

wtpi chyba, e zarzdu wyszego czyli naczelnego.

Nie do tych zreszt tylko szczególnych funkcyj ograni-

czaj si uprawnienia skarbnika. S dalsze wiadomoci ró-

dowe, wskazujce, e zarzd jego obejmuje na ogó cay ma-

jtek ksicia, zatem take jego dobra i wszelakiego rodzaju

dochody, jakie one nios. Podkrehmy n. p. takie zdarzenia,

e kiedy r. 1236 Konradowi, podówczas ksiciu czyckiemu,

przyszo rozgraniczy wasn swoj dziedzin od wydzielonych

ju przedtem dwu synom, Bolesawowi i Kazimierzowi, ziem

mazowieckiej i kujawskiej, a przez to rozstrzygn zarazem

pierwszorzdnie wan dla wszystkich trzech uczestników

kwesty majtków ksicych, na odnonym akcie, w szeregu

wiadków, znaleli si skarbnicy wszystkich trzech dzielnic,

czyckiej, kujawskiej i mazowieckiej, podczas gdy inni do-

stojnicy wieccy nie wystpuj tu w takim komplecie, wzici

raz z tej, raz z innej dzielnicy i. R. 1255 Kazimierz I kujaw-

ski daje dwu mieszczanom posiado swoj Wart do loka-

cyi: rzecz dokonuje si mediante Vito thesaurario Lanci-

ciensi^, co znaczy, e przeprowadzeniem i zaatwieniem tej

sprawy majtkowej ksicia zaj si skarbnik dzielnicowy. Naj-

ciekawszym jest inny dokument tego ksicia z tego roku.

Powsta spór midzy opolem wolborskiem i rozpierskiem o wza-

» Kod. dypl. Pol. IIj nr. 20.

2 Kod. dypl. Pol. Il^ nr. 64.
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jemne granice, a nadto wyoniy si dalsze sprawy: czy ksi-

ciu przypada tu maj kary za popenione kradziee, jakie

prawa przysuguj w tych opolach gajownikom ksicym,
wreszcie jaki jest rozmiar prawa polowania samego ksicia.

Wchodzi w gr cay szereg praw majtkowych ksicych,
wyraajcych si czy to w prawie poboru pewnych sum pie-

ninych, czy te w monoci wykonywania pewnych praw

uytkowych, czy te wreszcie w prawie dania pewnych

wiadcze naturalnych dla suby ksicej; o tych prawach

majtkowych rozstrzygn mia wyrok sdowy. Có si tedy

dzieje? Oto do zaatwienia sprawy wyznacza Kazimierz dwu

tylko dostojników: jednego sdowego i drugiego skarbowego,

Budzisawa sdziego nadwornego i Wita skarbnika czyckiego;

obaj te ostatecznie ustalaj stosunek sporny, okrelony z ko-

lei w dokumencie samego ksicia^ Bardzo cisa czno
funkcyj skarbnika z spraw zarzdu majtku ksicego i po-

szczególnych gazi jego dochodów rzuca si tu w oczy.

Na zakoczenie rozpatrzymy jeszcze donios dla obja-

nienia niniejszej sprawy zapisk kronikarsk. U Kadubka
zachowaa si wiadomo o pomorskiem maestwie jednej

z córek Mieszka Starego. Opowiada on, e Mieszko, strcony

z krakowskiego stolca, a ponadto wygnany z Wielkopolski

przez wasnego syna Odona, szukajc pomocy, któraby mu
umoliwia odzyskanie rzdów chociaby w samej tylko ojco-

winie, wyda jedn ze swoich córek cuidam .... suorum,
uondam uestori perMaritimam vectigalium, a zy-

skawszy za jego wpywem poparcie na Pomorzu, ubieg z a-
twoci Gniezno i odzyska Wielkopolsk 2. Jest rzecz dla

dalszych wywodów obojtn, jak nazwiemy wydan córk
oraz jej ma 3; podkreh natomiast trzeba, e ów zi

1 D okum. Kujaw, i Mazow. 188 nr. 14.

« Mon. Pol. II. 404.

* W mojej Geneal. Piastów 210 n. uznaem tu jako zicia Miesz-

kowego — Mszczuja I, póniejszego rzdc Pomorza gdaskiego, a w lad za

tem przydaem córce imi Zwinisawy. Pogld ten spotka si z opozycy
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Mieszka, to dawniejszy jego poddany na Pomorzu gdaskiem
(cuidam ... suorum). i e na jaki czas przed zalubinami (okoo

1181) sprawowa w tej ziemi urzd uestoris vectigalimn.

Skarbowy charakter tego dostojestwa nie moe ulega wt-
pieniu: z pewnoci jednak nie utosamimy go z jakim po-

borc danin, czy ce lub dochodów menniczych (celnikiem,

mincarzem), bo taki marny chudopachoek nie móg pozyska
rki ksiniczki, choby nawet córki zdetronizowanego ojca.

Wskazuje zreszt Kadubek wyranie na to, e przez skoja-

rzenie owego maestwa chodzio Mieszkowi o zyskanie po-

parcia pomorskiego spoeczestwa; musia to wic by któ-

ry z tamtejszych wpywowych wielmoów, a urzd, jaki

sprawowa, nalee do rzdu tych, ku którym garnh si ch-
tnie przedniejsi panowie. Z urzdów skarbowych da si tu

pomyle tylko jeden — skarbnika (thesaurarius) lub, co naj-

wyej, jego zastpcy, podskarbiego. Dla czego Kadubek nie

okreli go utart nazw urzdow (thesaurarius, vicethesau-

rarius), wytómaczy atwo: jest to wypyw znanej jego me-

tody nazywania rzeczy redniowiecznycli nomenklaturami

wiata staroytnego, zaczerpnitemi z pomników aciny kla-

sycznej. Ten jego klasycyzm, rodzcy nieraz baamuctwa,

oddaje nam w tym wypadku pewn usug, umoliwia bowiem

dokadniejsze oznaczenie funkcyj urzdowych, sprawowanych

przez owego skarbnika. Gdyby go tu kronikarz by wymieni

pod nazw thesaurarius, mogaby si zrodzi wtpliwo, czy

to zarzdca skarbu pieninego, czy te skarbca ksicego,
czy zreszt skarbu i skarbca razem; wszystkie te bowiem

rzeczy dayby si zmieci w owem okreleniu. Ale uestor

vectigalium, to ju na pewno nie zarzdca skarbca, jeno, o ile

Dudy, Rozwój teryt. Pomorza Wsch. 145 n., który ZwinisJaw uwaa
za córk Bolesawa I ^YYSokiego (lskiego), a niniejsz córk Mieszka III

czy w maestwo z Bogusawem, synem Bogusawa Raciborzyca bie-

gardzko-sawiskiego. Zbicie tego twierdzenia i akces do mojej hypotezy

por. u odyiiskiego w Kwart. Hist. XXVI. 122 n.
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nie zechcemy go uzna wprost za celnika czy mincarza, wy-
szy dostojnik, zwizany z zarzdem skarbu pieninego, czy

na ogó majtku ksicego. e zreszt tylko zwykiy skarb --

z wyczeniem skarbca — nalee móg do jego zarzdu,

wypywa take std, e Mieszko, czy zreszt którykolwiek inny

ksi polski, nie mia adnego powodu przenosi swego skarbca

na Pomorze, a gdyby tam nawet, po miejscowych wadcach,

jaki skarbiec z dawniejszych czasów zasta, chyba nie zo-

stawiby go na miejscu do osobnego zarzdu tamtejszego

skarbnika. Rozdzielenie zarzdu skarbca od za-

rzdu pozostaego skarbu i ograniczenie funkcyj

skarbnika wycznie do tej ostatniej czynnoci
da si tu zatem stwierdzi w sposób niewtpliwy.

Skarbnikowstwo pomorskie owego zicia Mieszkowego nie

tylko jest faktem wczeniejszym od daty zalubin z r. ok. 1181,

ale faktem, w chwili zalubin ju przeszym, w czasie tym

bowiem nazwany on ju jest uondam uestor vectigalium.

Pewno sprawowa ten urzd jeszcze w dobie krakowskich

rzdów Mieszka (1173—1177), za czem przemawiaoby take

okrelenie: cuidam suorum, bo tylko zwierzchnikowi krakow-

skiemu podlega miao Pomorze w myl ordynacyi Krzywo-

ustego. Moe zreszt pocztek urzdowania jego siga jeszcze

w bezporednio poprzednie czasy rzdów Bolesawa Kdzier-

zawego, zatem przed 1173. W kadym razie, gdzie okoo

trzeciej wierci XII stulecia powiadczone jest istnienie urzdu

skarbnika na Pomorzu gdaskiem. Nie ma zasadnej podstawy

do przypuszczenia, eby to bya jaka szczególna, wycznie

tylko Pomorzu waciwa instytucya urzdnicza w tym czasie;

moga ona pojawi si tutaj tylko dla tego, e podobne urzdy

istniay wspóczenie take w Polsce samej. Co znaczy, e
skarbnicy urzduj w Polsce ju eon aj póniej
w trzeciej wierci w. XII. Wykazy skarbników, jakie po-

niej zestawiamy na podstawie wzmianek dokumentowych^,

1 Por. Dodatek III.
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poczynaj si o jakie pó stulecia póniej; jest to jednak tylko

wypyw tej okolicznoci, e dopiero okoo tego czasu powstaje

zwyczaj podawania godnoci urzdowych przy imionach wiad-

ków dokumentowych; w najstarszych naszych dyplomach,

z w. XII i pocztków XIII, a czciowo nawet i póniej, go-

dnoci tych pospohcie nie wymieniano szczegóowo, oznacza-

jc wiadków bd to nagiem tylko imieniem, bd te co-

najwyej przydanem do ogólnikowem okreleniem: comes.

Brak dawniejszych wzmianek o skarbnikach nie wzrusza tedy

w niczem poprzedniego wniosku o wczeniejszem istnieniu

skarbnikowstwa w Polsce, nie jest nawet wyrazem jakiej

czasowej luki w poczcie tych urzdników. Gdyby przy imio-

nach wiadków najstarszych naszych dokumentów day si

uzupeni sprawowane przez nich urzdy, niejeden moe
z okrelonych tam ogólnikowo comites daby si zaliczy do

rzdu skarbników.

Jeeli tedy prof. Kutrzeba, chcc poprze swój pogld

o podrzdnem znaczeniu tego urzdu, o ograniczonym do sa-

mego tylko zarzdu skarbca jego zakresie dziaania, siga do

argumentu, e skarbnicy zjawiaj si u nas póno ^, to twier-

dzenie to, jako te oparty na niem wniosek trzeba bdzie pod-

da gruntownemu sprostowaniu. Owszem, trzeba bdzie stwier-

dzi, e — biorc na wzgld same tylko wzmianki dokumen-

towe — zjawiaj si oni bardzo wczenie, prawie e
w tym samym czasie, kiedy wiadkom zaczto tu przydawa
okrelenia godnoci urzdniczych, i odkd dopiero zachodzi

mono ledzenia kolei przewanej czci innych urzdów
polskich. Krakowscy i mazowieccy skarbnicy dadz si wy-

kaza dokumentowo ju od pierwszej wierci w. XIII, pierwsi

od 1220, drudzy od 1224; skarbnicy innych dzielnic ówcze-

snych, eby na razie pomin Wielkopolsk, od lat trzydzie-

stych tego stulecia, tak kujawscy i sandomierscy od 1232,

czyccy od 1236, sieradzcy od 1239. Nawet podskarbiowie,

i Kutrzeba, Urzdy koron, i nadw. 75.
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podówczas rzeczywici zastpcy skarbników, mniej czsto

w dokumentach wspominani, wystpuj przecie, w niektórych

przynajmniej wypadkach, pod datami stosunkowo bardzo od-

legemi, tak: czyccy i mazowieccy ju r. 1238, wnet potem

krakowscy 1250 i kujawscy 1266. W wietle tych zestawie

wymaga te bdzie sprostowania dalsze twierdzenie prof.

Kutrzeby, obliczone równie na obnienie znaczenia urzdu
skarbników, jakoby w niektórych dzielnicach (u niektórych

ksit), a mianowicie w dzielnicy wielkopolskiej urzd ten

wcale nie istniaa Twierdzenie to jest wypywem ubolewania

godnego przeoczenia conajmniej szesnastu wzmianek doku-

mentowych, rozrzuconych na przestrzeni w. Xni, i to cz-
ciowo pod datami bardzo wczesnemi, dotyczcych urzdu
skarbników gnienieskich, poznaskich, kahskich, ldzkich

i podskarbiowstwa wielkopolskiego, i to w tym sposobie, e na

niektórych z tych godnoci da si wykaza kilka po kolei

zmieniajcych si osób. Wzmianki o skarbnikach gnienie-

skich poczynaj si ju od 1239, poznaski wymieniony pod

1250, o kaliskim skarbniku jest ju wiadomo pod 1255,

o ldzkich od 1276, o podskarbim wielkopolskim (poznaskim)

cay szereg wzmianek, poczynajc od 1284.

Jak dalece zaleao ksitom na posiadaniu tego urzdu,

dowodzi okoliczno, e w kilku wypadkach, zaraz po wy-

dzieleniu si pewnej dzielnicy z dawniejszego, wikszego kom-

pleksu posiadoci ksicych, zjawia si te odpowiedni dla

niej skarbnik; tak: wspomniany co dopiero skarbnik gnie-

nieski, kiedy panowanie Odonica zacieni si musiao do

tej tylko dzielnicy, i tak samo skarbnik sandomierski prawie

e równoczenie z chwil, kiedy Konrad mazowiecki wydzie-

li Sandomierz synowi Bolesawowi; i tak samo wreszcie

skarbnik sieradzki w czasie, kiedy po wydzieleniu Kujaw
i Mazowsza na rzecz synów, Konrad zachowa dla siebie

rzdy w samej tylko czycko-sieradzkiej ziemi. Wprowadzony

* Kutrzeba, Urzdy koron, i nadw. 60. 75.
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W takiej, nieraz chwilowo tylko wyodrbnionej dzielnicy, urzd
skarbnika pospolicie utrzymuje si w czasach nastpnych,

nawet w tym wypadku, jeeli wyodrbniona dzielnica poczy
si znowu z inn w jedn cao. Gnienieska ziemia, z-
czona póniej z Kaliszem, a nastpnie z ca Wielkopolsk,

zachowaa przecie odrbnych skarbników conajmniej do 1336,

a sandomierska, zczona z Krakowem, conajmniej do 1317 i.

Znaczenie tego zjawiska objanimy jeszcze póniej w zwizku

z innemi spostrzeeniami.

Wracamy do rzeczy gównej. Okazao si ju przedtem,

e twierdzenie, jakoby ksita polscy, a do przeomu z koca
Xni w., nie posiadaU nadajcego si do zarzdu, przez jakie-

go naczelnego kierownika, skarbu w ogóle, czy chociaby

skarbu pieninego, nie da si adn miar utrzyma. Nie-

zasadnym jest zatem take oparty na tem wnio-

sek, jakoby wystpujcy przez cay ten czas skarbnicy
nie mogli prowadzi zarzdu skarbowego w zna-

czeniu waciwe m, i jakoby skutkiem tego caa
ich funkcya urzdowa ogranicza si musiaa do

zarzdu samego tylko skarbca ksicego. Gay
szereg wiadomoci i argumentów rzeczowych stwierdza, e
zarzd skarbu na ogó wchodzi w zakres czynnoci skarbnika;

moliwe jest nawet takie uoenie si stosunku, jak w omó-

wionym powyej wypadku pomorskim, e w zarzdzie tym

wyczerpuje si caa jego dziaalno, e nie ma on nic

wspólnego z zarzdem jakiegokolwiek skarbca.

Przypomniemy te rzecz wykazan na innem miejscu, e za-

rzd skarbca z jednej, a innego skarbu ksi-
cego z drugiej strony mogy by w zasadzie roz-

dzielone'^. Nie chcemy przez to twierdzi, eby zarzd

skarbca wyczony by bezwzgldnie z pod zakresu waci-
woci urzdowej skarbników. Owszem, pomidzy obiema temi

1 Co do wszystkich zestawionych tu szczegóów por. Dodatek III.

2 Por. str. 214. 215,
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rzeczami jest tyle wewntrznego zwizku, e wspólno za-

rzdu, prowadzonego przez tego samego dostojnika, uzna trzeba

tu nie tylko za rzecz moliw, ale poniekd naturaln "i prawi-

dow. Wszake skarbiec, to take majtek wadcy, nieoce-

nionej co do niektórych przedmiotów wartoci, róny od in-

nego majtku tylko przez to, e nie do zuycia, jeno do trwa-

ego zachowania jest przeznaczony, i e w gównej mierze

nie tyle do zaspokojenia materyalnych, ile raczej moralnych

czy poUtycznych potrzeb pastwowych suy winien. Nic tu

bardziej zasadnego, jak eby nad nim wykonywa stra, i eby
nim zarzdza ten sam dostojnik, którego pieczy zlecone s
losy innego majtku ksicego. To te pewno nie popenimy

bdu, przyjmujc, e wszdzie, gdzie to byo rzecz moliw,
oba te zarzdy mogy by poczone w jednem rku. Byo
to za moliwe wszdzie tam, gdzie skarbiec przechowywany

by w dworcu czy zamku ksicym, gdzie nie by zoony
w jakich obcych zbiorach, przedewszystkiem w zbiorach in-

stytutu kocielnego. O takiem zoeniu go w zbiorach ko-

cielnych, w Wielkopolsce, czycy, Sieradzu, na Kujawach

czy na Mazowszu, nie ma nigdzie wiadomoci, ani nawet cho-

ciaby wskazówek porednich. Co do wszystkich tych dziel-

nic moemy zatem przyj z duem prawdopodobiestwem,

i skarbnik miejscowy mia pod swoim zarzdem nie tylko

majtek wadcy na ogó, ale zwaszcza take skarbiec ksi-

cy. Jake jednak byo w Krakowie?

W Krakowie skarbiec i archiwum ksice zoone byy
w zbiorach katedralnych. Gdyby przyj, e zarzd ich na-

lea do skarbnika krakowskiego, naleaoby w nastpstwie

stwierdzi, e w zbiorach tych, mieszczcych take waciwy
skarbiec i archiwum katedry, rzdzi si mieli dwaj gospo-

darze, jeden ksicy, drugi biskupi, i to jeden wiecki, a drugi

duchowny. Trudnoci takiego równorzdnego, przez dwa wy-

odrbnione, niczem niezwizane organy sprawowanego zarzdu

rzucaj si w oczy ju chociaby ze wzgldów technicznych.

Gdyby zreszt mohwo tak przypuci, naleaoby przy-
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najmniej oczekiwa, e oba w zasadzie odrbne objtki, lubo

w tern samem miejscu przechowane, bd tu w kadym razie

oddzielone od siebie. Tymczasem, jak wszystko za tern prze-

mawia, doszo nawet do zmieszania obu objtków^. Nie po-

trzeba podkrela z osobna, e przez to same ju zaznaczone

przed chwil trudnoci techniczne musiayby si spotgowa
jeszcze bardziej. A przyczay si do tego inne niedogodno-

ci. Wic, eby ju nie wspomina moliwoci osobistych tar,

nieporozumie, swarów i t. p. midzy obu zarzdcami, wy-

pywaa std przedewszystkiem niemono stworzenia, po je-

dnej czy drugiej stronie, odpowiednich rkojmi co do nale-

ytej stray i konserwacyi przedmiotów obu skarbców, gdy
odpowiedzialno za moliwe naduycia czy zaniedbania da-

aby si atwo przerzuca wzajemnie. A potem — i ta rzecz

moga tu przedewszystkiem zaway na szali, bo miaa zna-

czenie zasadnicze: — sprawowanie urzdowych czynnoci

przez dostojnika wieckiego w miejscu, przeznaczonem dla

celów kocielnych i poddanem duchownej wadzy, byoby na-

ruszeniem zasady egzemcyjnej, jednego z najcenniejszych przy-

wilejów, jakie wywalczy sobie koció, i którego zawsze

i wszdzie strzeg z naciskiem szczególnym.

Nasuwa si otó pytanie: czy nie znalaz si jaki ro-

dek, któryby, jeeU nie wszystkie, to przynajmniej znaczn

cz tych trudnoci usun z drogi, i nie rozrywajc stwo-

rzonego ju zwizku miejscowego obu skarbców, warowa

przecie zasadny interes obu stron, umoliwiajc kadej z nich

prowadzenie zarzdu z wasnego ramienia.

Nie potrzeba wywodzi z osobna, e rodkiem tym mo-

go by -tylko objcie zarzdu skarbca koronnego przez ta-

kiego dostojnika ksicego, który by zarazem osob duchown,

i to moliwie tak, któraby wchodzia w skad katedralnego

duchowiestwa krakowskiego. Takim za urzdem, jedy-

nym, na który mona tu zwróci uwag, by urzd kan-

1 Por. str. 32. 33. 350. 351.
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clerskiczy podkanclerski ksit krakowskich,
a póniej królów polskich.

Przyjrzyjmy si tedy bliej pocztowi tych dostojników

z przedjagielloskiej doby, celem stwierdzenia, czy dziaalno

ich nie da si wprowadzi w jaki zwizek z spraw za-

rzdu skarbca 1.

Dzieje kanclerstwa, zwizanego z Krakowem, dadz si,

na podstawie wzmianek dokumentowych, ledzi dopiero od

koca wieku XII (1189). Co pozatem stwierdzi mona od-

nonie do czasów wczeniejszych, to albo tylko wiadomoci

pónego pochodzenia, niedajce si sprawdzi ródami wspó-

czesnemi, albo pewne domysy naukowe, dajce tylko wzgl-

dny stopie prawdopodobiestwa. A jednak ju nawet ta pre-

historya kanclerstwa krakowskiego rzuca znamienne wiato
na rozpatrywan tu spraw. Wedug Dugosza kanclerzem

Wodzisawa II w czasie jego rzdów w Krakowie, przed

1141, mia by Magnus, kustosz gnienieski, kanonik wro-

cawski i krakowski. I znowu, wedug domysu Maurera, Ka-

zimierz Sprawiedliwy w pocztkowych latach panowania swego

w Krakowie nie mia wprawdzie kanclerza, ale do funkcyj

zastpczych (przywieszania pieczci) uywa Peki, biskupa

krakowskiego. Obaj tedy ci dostojnicy kancelaryjni, jeh ich

wczymy do caego zestawienia, godnociami swemi kociel-

nemi zwizani s z katedr krakowsk.

W czasie od 1189—1306 wykaza si da hczny szereg

kanclerzy krakowskich, co do których w dokumentach, obok

ich kanclerskiego dostojestwa, podane jest zarazem wyrane

* W dalszych naszych wywodach opieramy si na rejestrach,

zestawionych w pracy Maurera, Urzd. kancel. ksi. i król. pol.

a do r. 1386, co do okresu kocowego (1320—1386) uzupenionych lub

sprostowanych gdzieniegdzie na podstawie póniejszych publikacyj przez

Kutrzeb, Urzdy koron, i nadw. 5— 11, i do nich odsyamy tu od

razu czytelnika, zamiast podawania cytatów przy kadym szczególe. Tylko

tam, gdzie nam wypado sprostowa czy uzupeni jednego czy obu au-

torów, uzasadniamy rzecz w osobnych przypiskach.

Balzer 0., Skarbiec i archiwum koronne. 26
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okrelenie, wskazujce na przynaleno do kapituy krakow-

skiej. I tak wymienieni s jako kanonicy krakowscy kanclerze:

Iwon (1206—1218), Bogusaw (1239), Pawe z Przemankowa

(1263—1264), Prokop (1270—1290), ten ostatni póniej (od

1279) postpuje na godno scholastyka krakowskiego; i zno-

wu archidyakonem krakowskim jest wystpujcy w latach

1291 i 1294—1302 kanclerz krakowski Pakosawo Zazna-

czymy zaraz, e dodatek o godnoci kapitulnej przydawany

jest w odnonych dokumentach do tytuu kanclerskiego dosy
wyjtkowo; bardzo czsto powoany jest tu kanclerz bez

owego dodatku, mimo e na zasadzie innych aktów da si

w tym samym czasie stwierdzi niewtpliwie piastowanie

przeze godnoci kapitulnej.

Wynika std, e co do wiadomoci o innych kancle-

rzach, w których przy dostojestwie ich nie podano adnej

wzmianki o godnoci duchownej, nie da si z góry wykluczy

przypuszczenie, i piastowa mogh równoczenie jaki urzd
w kapitule, zwaszcza o ile chodzi o osoby, których kancler-

stwo powiadczone jest tylko nielicznymi dokumentami. Mu-

simy w takim razie rozejrze si za innymi dokumentami,

eby sprawdzi, czy przypadkiem one nie wyka przynale-

noci kanclerza do kapituy krakowskiej. W istocie da si to

stwierdzi prawie e we wszystkich wypadkach, czasem na

pewno, czasem z wielkiem prawdopodobiestwem. Tak wic
r. 1218—1232 wystpuje kanclerz krakowski Mikoaj RepcoP,

w adnym z odnonych aktów nieokrelony jako kanonik kra-

kowski. Ale inne wspóczesne akty wymieniaj kilkakrotnie

midzy 1214—1235 kanonika krakowskiego Mikoaja, a jeden

z nich, z 1235, wyranie go nawet nazywa: Nicolaus Repchol'.

» W wykazie Maurera, Urzd. kanc. pominity Boguaw. Uzu-

penienie na podstawie niedostpnej jeszcze Maurerowi publikacyi Kod.

dypl. Maop. II. nr. 416.

* Kocowa granica u Maurera, Urzd. kanc. 8 (1230), przesu-

nita na 1232 wedug Kod. dypl. Maop. II. nr. 404.

3 Ibid. II. nr. 383. 385. 413.
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Tosamo obu nie moe ulega wtpieniu. W latach 1243

—

1244 wystpuje w trzech aktach kanclerz krakowski, mistrz

Teodoryk, bez okrelenia godnoci duchownej. W dwu innych

aktach wspóczesnych, z 1244, gdzie znowu nie ma wzmianki

o kanclerstwie, powoane jest wiadectwo kantora krakow-

skiego, mistrza Teodoryka^ Ze wzgldn na zejcie si obu

do niezwykych w owym czasie okrele: imienia i magi-

steryatu, i to pod t sam dat roczn, nie mona znowu
wtpi o tosamoci osób. Od 1248— 1262 wystpuje jako

kanclerz Peka (Przedpek, Fulco)^ wymieniany od r. 1260

czasem take z tytuem kustosza sandomierskiego; jest rzecz

prawdopodobn, e to ten sam Fulco, który w szeregu wspó-

czesnych aktów z 1252—1255 wystpuje jako dziekan kapi-

tuy krakowskiej 2.

Tylko odnonie do najstarszego, dokumentowo stwier-

dzonego kanclerza Mrokoty (1189), nie da si przytoczy

w skadzie kapituy krakowskiej jaka wspóczesna osoba tego

samego imienia; nie mona si jednak temu dziwi, skoro

zwaymy, e z czasów tych dochoway si bardzo tylko uryw-

kowe i nieliczne wiadomoci o kanonikach czy innych do-

stojnikach owej kapituy. Przypuszczenie, e Mrokota móg
by jej czonkiem, nie da si tedy wykluczy, wobec za ca-

ego, w dalszym cigu stwierdzi si dajcego szeregu wy-

padków poczenia godnoci kanclerskiej z kapituln krakow-

sk, staje si ono prawdopodobnem. Imi Mrokota uywane
jest zreszt w tych czasach nieraz w Maopolsce*. Nie mona
owego Mrokoty utosamia z biskupem, przedtem kustoszem

poznaskim tego samego imienia, jak to czyni Dugosz, ju
choby dla tego, e kanclerstwo jego krakowskie trwa jeszcze

» Kod. dypl. Mogi. nr. 19. 20.

2 Pocztkowa granica urzdowania, podana przez Maurera,
Urzd. kanc. 9 (1249), sprostowana wedug Kod. dypl. Maop. II.

nr. 429.

3 Ibid. I. nr. 39; Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 29. 36. 44
< Por. n. p. Kod. dypl. Maop. I. nr. 22. 71 (1238, 1266).

26*
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1189, podczas gdy biskup Mrokota, wedug samego Dugosza,

zasiada" na stolcu poznaskim ju r. 1186.

W jednym tylko wypadku, w cigu caego okresu a
do r. 1306, da si stwierdzi na pewno, e kanclerz, rozci-

gajcy dziaalno na ziemi krakowsk, nie naley do skadu

miejscowej kapituy katedralnej. Ale wypadek ten da si

usprawiedliwi szczegónemi, wyjtkowemi okolicznociami. Ma-

my na myli kanclerstwo, a raczej protonotaryat krakowsko-

sandomierski Henryka Kwasa w latach 1291—1292, w czasie

krakowskich rzdów Wacawa II. Nie ma dowodów, ani na-

wet prawdopodobiestwa, eby Kwas nalea do kapituy kra-

kowskiej: w bogatym poczcie kanoników, czy innych dostoj-

ników kapitulnych, jacy okoo tego czasu wystpuj w do-

kumentach, nie znale nigdzie imion Kwasa czy Henryka.

Byo prawdopodobnie zrazu zamiarem Wacawa zorganizowa

przy swojej kancelaryi czeskiej w Pradze osobny oddzia dla

ziemi krakowsko-sandomierskiej ^ wobec czego nie zachodzia

potrzeba hczenia si z przynalenoci protonotaryusza do

kapituy krakowskiej; jednake dla wanych przyczyn poh-

tycznych^ zamiar ten musia by rycho porzucony i urz-

dowanie Kwasa przeniesione do Maopolski ^ Takim sposobem

znalaz si tu urzdnik kancelaryjny, nienalecy do kapi-

tuy krakowskiej. Na szczególn jednak uwag zasuguje oko-

Hczno, e nawet i Wacaw nie zdoa przeprowadzi kon-

sekwentnie tego rozdziau; ju r. 1294 jest u niego kancle-

rzem krakowskim Pakosaw*, ten za — piastuje archidya-

konat w kapitule krakowskiej ^.

1 To te najdawniejszy dokument, przy którym uczestniczy Kwas,

z r. 1291, wystawiony jest w Pradze, per manus Henrici Quaz, per Cra-

coTiam et Sandomiriam protonotarii, Kod. dypl. Mog. nr. 40

2 Blisze objanienie w osobnej pracy, przygotowanej do druku.

» Por. Kod. dypl. Maop. I. nr. 121, U. nr. 521. 522.

* Kod. dypl. kat. krak. I.nr. 98; Kod. dypl. Mog. nr. 42. 43.

5 Maurer, Urzd. kancel. 8 w szeregu kanclerzy krakowskich

z w. XIII wymienia jeszcze dwu innych, którzy na pewno nie naleeli do
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Do czego Wacaw skoni si dopiero w dalszym rzeczy

toku, to inni ksita zamiejscowi, powoywani na stolec kra-

kowski, czynili od pocztku. Leszko Czarny, jako ksi sie-

radzki, ma tu przed powoaniem go do Krakowa (1279) kan-

clerza Michaa; ale Micha nie prowadzi mu potem kancela-

kapituy krakowskiej, obu w subie Konrada mazowieckiego, w czasie zabie-

gów jego o Kraków w latach 1231 i 1241— 1243. Jednym z nich mia by
Gothard, wystpujcy jako kanclerz mazowiecki jeszcze od r. 1222, do kan-

clerzy krakowskich zaliczony przeze pod 1231, drugim Wolimir w cza-

sie od 124:1—1245. Zachodzi tu nieporozumienie, po czci nawet wielo-

krotne. e Konrad, w dokumentach w tym czasie wystawianych, obok da-

wniejszych swoich tytuów ksicia mazowieckiego, wzgl. kujawskiego

lub czyckiego, mieni si te ksiciem krakowskim, albo take i sando-

mierskim, nie wynika std, eby wymienieni na tyche dokumentach

kanclerze byli krakowskimi; w oderwaniu rzecz biorc, mona tu przy-

puci take kanclerzowanie ich na Mazowszu. Kujawach i t. p. Roz-

strzygn moe o rzeczy jedynie tre i charakter aktu, oraz powiad-
czonej w nim akcyi. Te za sprzeciwiaj si stanowczo domysom Mau-
rera. Twierdzenie o kanclerstwie krakowskiem Gotharda opiera si na
jedynym dokumencie z 1231, Kod. dypl. Ma z. nr. 7. Akt ten wysta-

wiony zosta w Warce, na Mazowszu, i dotyczy sprawy mazowieckiej

(wolnoci biskupstwa pockiego), a inni wiadkowie dokumentu s ma-
zowieccy; udzia Gotharda, okrelonego tu po krotce tylko jako cancella-

rius, da si zatem odnie tylko do jego kanclerstwa mazowieckiego. Co

do Wolimira znowu, to wszystkie, z wyjtkiem jednego, przytoczone

przez Maurera dokumenty z 1241—1245, Kod. dypl. Pol. I. nr 29.

31. 32, II2 nr. 441, Kod. dypl. Wielk. I. nr. 229, dochodz do skutku

poza Maopolsk, dotycz spraw sieradzkich lub wielkopolskich, albo

ukadów z Zakonem krzyackim, a maj wiadków albo wycznie, albo

przewanie pozamaopolskich. Kanclerz Wolimir, okrelany tu zreszt

znowu zawsze tylko jako cancellarius, nigdy z dodatkiem Cracoviensis,

moe by tedy i powinien by rozumiany jako kanclerz kujawski, jakim

jest te i póniej; w kadym razie nie ma jakiejkolwiek podstawy, eby
go uwaa za kanclerza krakowskiego. Jest tylko jeden dokument Kon-

rada z tego czasu w sprawie maopolskiej, na którym wiadkuje Woli-

mir (z lat 1241— 1243), Kod. dypl. Maop. I. nr. 25; gdzie jednak zo-

sta wystawiony, o tem nas nie poucza tekst; e za stao si to poza

Maopolsk, dowodzi okoliczno, e powoano na nim wiadectwo do-

stojników mazowieckich i kujawskich. Wymieniony poród nich Woli-

mir, take tylko z okreleniem cancellarius (bez: Cracoviensis), moe by
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ryi krakowskiej: przez cay dalszy czas jego rzdów w Ma-

opolsce spenia t czynno Prokop, krakowski kanclerz

z kocowych lat panowania Wstydliwego, kanonik krakowski.

I znowu, kiedy po Leszku usadowi si w Krakowie Henryk IV,

nie znajdziemy tu adnego ladu dziaalnoci jego kancelaryi

ivrocav/skiej; kanclerzuje widocznie dalej tene sam Prokop,

skoro go na urzdzie tym spotykamy jeszcze za nastpcy

Henryka, Przemyla II. Zatem i Przemys, cho jako wadca
wielkopolski a do chwili zawadnicia Krakowem mia kan-

clerza tamtejszego Andrzeja, posuguje si tu dawniejszym

kanclerzem miejscowym, zarazem czonkiem kapituy krakow-

skiej. A dziao si to wszystko nie tylko wtedy, kiedy nowy

wadca zasta tu kanclerza dawniejszego; nawet, kiedy po

uzyskaniu Maopolski trzeba byo ustanowi kanclerza nowego,

staje si nim nie dawniejszy kanclerz tego ksicia z innej

dzielnicy, jeno kto inny, i to taki, kto naley do skadu kra-

kowskiej kapituy. okietek, który jako ksi sieradzki po-

suguje si jeszcze 1291 kanclerzem Michaem, usadowiwszy

si w czci Maopolski przeciw Wacawowi, ma tu 1292

kanclerza Pakosawa, archidyakona krakowskiego, tego sa-

mego, który w dwa lata póniej wystpi jako kanclerz kra-

kowski samego Wacawa II, aeby wnet potem wróci do

dawnego pana i obj wielkopolskie u okietka kanclerstwo.

Dalszy rejestr kanclerzy krakowskich, w okresie doko-

nanego ju zjednoczenia pastwowego od 1306 do samego

niemal skonu przedjagielloskiej doby, wykazuje, z jedynym

wyjtkiem, niewtpliw przynaleno ich do kapituy krakow-

skiej. S tedy kanclerze: Klemens (1306— 1309) kanonikiem

zatem i w tym wypadku uznany za kanclerza kujawskiego, i nie ma
adnej racyi, eby go zaliczy do pocztu kanclerzy krakowskich. Su-

sznie te Piekosiski, wydawca ostatniego z tych dokumentów, nie za-

mieszcza go w spisie tyche kanclerzy, podanym w indeksie, i okrela

go tam tylko w ten sposób: cancellarius Conradi ducis Mazoviae. Tak

wic Gotharda i Wolimira naley, wbrew Maurerowi, wyczy z pocztu

kanclerzy krakowskich.
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krakowskim, Jarost (1310—1315) kustoszem krakowskim, Fran-

dszek (1317— 1327), nie liczc probostwa kocioa maryac-

kiego i probostwa wilickiego, kanonikiem i kanclerzem ka-

pituy krakowskiej, Zbigniew (1328—1350 i 1351—1356) ka-

nonikiem, proboszczem i dziekanem teje kapituy, Janusz Su-

chywilk (1350 i 1357—1374) dziekanem krakowskim, Zawisza

(1374—1379) zrazu kanonikiem, potem archidyakonem kra-

kowskim; takime archidyakonem jest take bezporedni jego

nastpca, Jan Radlica (1381— 1382). W caym tym szeregu

jeden tylko kanclerz Stanisaw, widocznie bardzo krótko dzia-

ajcy, wspomniany w jedynym dokumencie z 1315, nie jest

okrelony równoczenie jako czonek kapituy; e nim móg
by i najprawdopodobniej by, wskazuje nie tylko analogia

wszystkich zestawionych dotd wypadków, ale i okoliczno,

e okoo tego samego czasu (1324) powiadczone mamy istnie-

nie kanonika krakowskiego Stanisawa ^

Tak wic w poczcie osiemnastu kanclerzy krakowskich,

ostatnio koronnych, jaki na podstawie wzmianek dokumento-

wych da si zestawi na caej przestrzeni czasu od 1189

—

1382, z jedynym, krótkotrwaym, szczególnemi przyczynami

uzasadnionym wyjtkiem co do Henryka Kwasa, dohczyhmy

si siedemnastu, z których trzej prawdopodobnie, a czternastu

niewtpliwie byo czonkami kapituy krakowsldej. Gdyby

uwzgldni jeszcze dwu dawniejszych, co do których posia-

damy tylko wiadomoci mniej pewne, a którzy wchodzili ró-

wnie w skad duchowiestwa katedralnego krakowskiego, doj-

dziemy, na ogóln hczb dwudziestu, do cyfry dziewitnastu

takich, którzy tutaj nale. Najcilejszy zwizek mi-
dzy kanclerstwem a katedr krakowsk rzuca si

w tem zestawieniu w oczy, i nasuwa z koniecznoci pytanie:

czem i w jaki sposób go wytómaczy?
Byaby pokusa objani go jako rzecz zgoa naturaln,

która niejako rozumie si sama przez si: skoro w caej do-

1 Kod. dypl. Maop. II. nr. 585.



408 Skarbiec i archiwum koronne

bie przedjagielloskiej kanclerstwa dostaway si wszdzie-

w Polsce tylko osobom duchownym, przeto nie mona si
dziwi, e ksita krakowscy, a nastpnie królowie, majcy
siedzib w Krakowie, poruczali ten urzd czonkom katedry

miejscowej. Zwrócimy przecie zaraz uwag na to, e v\' lira-

kowie byy inne jeszcze instytuty kocielne, i to wybitniejsze,

eby dla przykadu wspomnie probostwo u w. Michaa na

zamku, czy probostwo ]\Iaryackie lub w. Floryana, które

nieraz, jak si okae zaraz niej, spoczyway w rku ludzi,

do zawodu kanclerskiego zupenie uzdolnionych; a jednak

funkcye, w tych instytutach speniane, nie wystarczyy nigdy

same przez si, eby odnonym jednostkom zapewni dostp

do kanclerstwa. Ju wic ten moment rodzi powane wtpli-

woci, czy takiem tómaczeniem daaby si rzecz sama roz-

jani; eby jednak nie poprzesta na ogólniku i rozumowym

tylko argumencie, wolimy raczej zestawi szereg szczegóów

porównawczych, które przynios o wiele dokadniejsze owie-

tlenie sprawy.

Przejdmy najpierw szereg kanclerzy koronnych, jak oni

nastpowah po sobie w najbliszych potem czasach, a do

skonu wieków rednich, wic do pocztków XVI stulecia \

Pomijajc Zaklik, którego urzdowanie przypada na rozgra-

nicz przedjagielloskiej i jagielloskiej doby (1384— 1409),

spotkamy tu na przestrzeni czasu od 1412—1510 na ogó

dziewiciu kanclerzy. Z tych dwu, Jan Koniecpolski (1434

—

1455) i Jakób z Dbna (1468—1473) to wieccy; o zwizku

ich z katedr krakowsk nie ma oczywicie mowy. Wszyscy

inni, to duchowni, Ale poród nich jeden tylko, Stanisaw

z Kurozwk (1479—1484), przez cay czas swego urzdowa-

1 Opieramy si tu na zestawieniach Maurera, Urzdn. kancel.

Wlad. Jagiey, BLbl. Warsz. 1877, III. 25 n. i tego Urzdn. kancel.

1434—1506, Sprawozd. gimn. w Brodach 1881. Niektóre podane tame
daty poprawione wedug Fedor ow icz a, Dostojn. i urzdn. 1374— 1506

w Arch. kom. hist. VIII. 1 n.
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nia naley do kapituy krakowskiej. Go do innych rozkadaj

si stosunki w sposób nastpujcy: Niektórzy nale wpraw-

dzie do katedry krakowskiej w chwili powoania na kancler-

stwo, ale w cigu ich urzdowania nastpuje zerwanie tego

zwizku, niepowodujce jednak zoenia kanclerstwa. Tak Jan

Szafraniec, dawniej scholastyk, jest dziekanem krakowskim

w chwili pozyskania kanclerstwa 1423, ale ju r. 1428, po-

rzucajc kapitu krakowsk, zostaje biskupem wocawskim,
a mimo to sprawuje kanclerstwo do 1433. Podobnie Krze-

saw z Kurozwk jest kantorem krakowskim w chwili nomi-

nacyi na kanclerza 1484, ale w 1494 postpuje na biskup-

stwo wocawskie, a mimo to pozostaje kanclerzem a do

1503. Kiedyindziej stosunek ukada si odwrotnie: kanclerz

w chwili powoania nie stoi w adnym zwizku z katedr

krakowsk, i dopiero póniej, ju na kanclerstwie, w zwizek
taki wchodzi. Tak Albert Jastrzembiec ju w marcu 1412,

jako biskup poznaski, piastuje urzd kanclerza, a dopiero

w sierpniu t. r. przeniesiony zostaje na biskupstwo krakow-

skie, które moe nierychlej, jak dopiero w r. 1413 obejmuje,

eby je ju potem przez cay dalszy czas kanclerstwa (do

1423) zatrzyma. Kiedyindziej, jak co do Jana Gruszczy-

skiego (1455—^1468), zachodzi kombinacya obu poprzednich

stosunków: w czasie powoania na kanclerstwo nie stoi Gru-

szczyski, jako biskup wocawski, w adnym zwizku z ko-

cioem krakowskim, póniej, czasowo, przez promocy na bi-

skupstwo krakowskie 1463, w zwizek taki wchodzi, ale wnet

potem, 1464, zrywa go przez postpienie na arcybiskupstwo gnie-

nieskie, a mimo to jeszcze przez dalsze cztery lata spra-

wuje godno kanclersk. Wreszcie dwa razy zdarza si wy-

padek, e kanclerz ani w chwili powoania w zwizku z ka-

tedr krakowsk nie zostaje, ani te nie wchodzi we przez

cay dalszy czas swego urzdowania: tak Uryel z Górki

(1473—1479), kustosz czycki, kanonik i proboszcz poznaski

oraz gnienieski, i Jan aski (1503—1510), kanclerz zrazu
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kapituy wocawskiej, a póniej gnienieskiej, a zarazem

proboszcz kapituy poznaskiej.

Zgoa to inny obraz stosunków, anieli w przedjagiel-

loskiej dobie. Stolica królewska zostaa w Krakowie; mo-

no powoywania na stanowisko kanclerzy przedstawicieli

miejscowego kleru katedralnego bya taka sama, jak dawniej.

A jednak korzysta si z niej ju tylko w bardzo ograniczonej

mierze. Sprawowanie biskupstwa czy jakiejkolwiek godnoci

kapitulnej krakowskiej niekoniecznie ju towarzyszy powoa-

niu na kanclerstwo, i niekoniecznie trwa przez cay czas jego

sprawowania; s nawet wypadki, e uzyskane przedtem, czy

w toku urzdowania, zostaj one porzucone dla innego za-

miejscowego dostojestwa kocielnego. Przynaleno kancle-

rza do katedry krakowskiej jest na ogó tylko czem przy-

padkowem, czem, co zdarzy si moe, ale moe si take

i nie zdarzy; o jakimkolwiek trwaym, istotnym zwizku kan-

clerstwa z tamtemi dostojestwami nie ma ju mowy. Mona
zrozumie, e potniejce stanowisko Polski jako mocarstwa,

i rosncy skutkiem tego wpyw i znaczenie kanclerza, przy

kwalifikacyi na to dostojestwo przesun musiay punkt ci-
koci z dawniejszych kapitulnych godnoci na godno bi-

skupi; ale oto w szeregu kanclerzy z tego czasu nie znaj-

dziemy wicej jak dwu biskupów krakowskich, i to takich,

którzy nimi s nie od pocztku, i nie przez cay czas urz-

dowania kanclerskiego. Mona te przyj, e wzgld na ró-

wnomierne traktowanie rónych dzielnic polskich nie sam tylko

krakowski kler katedralny kaza tu uwzgldnia. Nasunie si '

jednak uwaga, e te same wzgldy nie mogy by obojtne

take ju i pod koniec przedjagielloskiej doby, od r. 1306,j

kiedy równie znaczna cz Polski zczona ju bya pod

berem wspólnych wadców; a przecie wzgldy te nie wzru-

szyy w tym czasie zasady, stale poprzednio przestrzeganej;

jak niemniej, e i po roku 1386 take pozamaopolskim kan-

dydatom nie by zamknity dostp do kanonij czy biskupstwa

krakowskiego, o które jednak widocznie nie potrzeba si ju

i
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by.fo teraz ubiega, eby pozyska kanclerstwo. Wzgldy —
eby je tak nazwa — polityki wewntrznej nie wystarcz

zatem do wytómaczenia tej zmiany; powód jej musi tkwi
gdzieindzi ej, w jakich momentach z as ad ni czy eh,

zwizanych cile z sam zmian charakteru
czy zakresu dziaania kanclerzy.

Ale s to ju czasy póniejsze; eby owietli wszech-

stronnie poruszone tu zagadnienie, trzeba sign jeszcze do

stosunków wspóczesnych, i co do samej przedjagielloskiej

doby przeprowadzi dalsze zestawienia porównawcze. Prze-

dewszystkiem tedy co do podkanclerstwa krakowskiego. Urzd
to, o ile chodzi o waciwe, zwyke czynnoci kancelaryjne,

niemniej pewno wany, anieli kanclerstwo samo, bo nie

w zastpstwie tylko, ale równorzdnie z niem powoany do

zaatwiania spraw, chociaby najwaniejszych, w niektórych

okresach nasileniem akcyi wysuwajcy si nawet ponad kan-

clerstwo samo. Zdawaoby si, e te same powody, które w czasie

owym przemawiay za poriiczaniem godnoci kanclerskiej czon-

kom kapituy krakowskiej, przemówi równie za takieme

postpowaniem odnonie do podkanclerzych. A przecie— zgoa

odmiennie uoyy si stosunki w rzeczywistoci. Z siedemnastu

podkanclerzych krakowskich, jakich na przestrzeni czasu od

1189 a do skonu przedjagielloskiej doby stwierdzi zdo-

amy dokumentowo^ po wyczeniu siedmiu, których godno-

ci duchowne nie s nam znanej któremi zreszt w tym czy

1 W znanym dotd ich szeregu uzupeni naley midzy Siegne-

wem a Tomisawem, na podstawie Kod. dypl. Maop. III. nr. 677,

wystpujcego w r. 1345 Piotra, którego nie zna nie tylko Maurer, ale

take uzupeniajcy go na podstawie nowszych publikacyj Kutrzeba.

2 Piotr 1189, Mateusz 1224-1227, Sobiesaw 1248-1255, Zygfryd

1283—1286, Jan 1306-1309, Tomisaw 1346—1358, Szymon z Roszkowa

1377—1381. Podane tu niektóre daty, o ile róni si od dat Maurera,

uzasadniaj dokumenty w Kod. dypl. Maop. II. nr. 393. 429. 431.

448. 495. 499. W spisie Maurera usun naley zaliczonego mylnie do

podkanclerzy krakowskich Aleksego, podkanclerzego Konrada mazowiec-

kiego w 1242, por. str. 404 przyp. 5,
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owym wypadku moga by jaka godno kapitulna krakow-

ska, pozostanie dziesiciu, co do których stosunki te przed-

stawiaj si w sposób nastpujcy: Tylko trzej z poród nich

s czonkami kapituy krakowskiej: Zbigniew (1316—1320),

kanonik. Piotr Szyrzyk (1322—1333 i 1343—1345), kanonik,

piastujcy zreszt take inne godnoci kocielne, jak kanoni

wrocawsk, probostwo sandomierskie i probostwo u w. Flo-

ryana w Krakowie; wreszcie Zawisza (1371—1374)^ take

kanonik krakowski. Wszyscy inni nie zostaj w zwizku z ka-

tedr krakowsk. Twardosaw (1256—1279) jest kantorem

sandomierskim, Stanisaw (1285) dziekanem wocawskim, Fi-

lip (1286— 1288) kanonikiem sandomierskim, Zdzisaw (1310

—

1312)2 proboszczem u w. Floryana w Krakowie, Siegniew

(1333—1343)^ proboszczem u w. Michaa w Krakowie, a do-

piero po ustpieniu z podkanclerstwa dostaje mu si kanonia

krakowska; Piotr (1345) jest proboszczem u w. Floryana

w Krakowie^, wreszcie Janko z Czarnkowa (1363—1370)

jest dziekanem wocawskim i archidyakonem gnienieskim.

Zgoa tedy inaczej postpuj w tym czasie ksita
i królowie przy wyborze podkanclerzych, anieli kanclerzów:

wyjtkowo tylko porucz t godno czonkowi katedry kra-

kowskiej; zreszt, jeeU sign nawet do duchowiestwa miej-

scowego, szukaj ich w innych kocioach krakowskich, u w.
Floryana lub w. Michaa, pozatem za nie wahaj si dawa
podkanclerstwa duchownym zamiejscowym, skdkolwiek wzi-
tym. Wszystko to, mimo zaznaczon poprzednio zasadnicz

równorzdno zwykych funkcyj kancelaryjnych kanclerza

* Kocowa data Maurera i Kutrzeby ("1373) sprostowana na pod-

stawie Kod. dypl. Maop. III. nr. 867.

" Kocowa data Maurera (1311) sprostowana na podstawie doku-

mentu Ibid. II. nr. 557.

* Pocztkowa data u Mauera i Kutrzeby (1334;) sprostowena na

podstawie aktu Ibid. III. nr. 636. Bd co do kocowej daty u Kutrzeby

(1342) wynika ju z zestawie Maurera.

* Ibid. III. nr. 677, por. str. 411 przyp. 1.
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i podkanclerzego. Widocznie nie rozstrzyga tu wzgld na same

funkcye kancelaryjne; wpywa musia na t rónic
postpowania inny jaki moment zasadniczy.

Doda trzeba jeszcze, e kiedy nasunie si sprawa po-

sunicia podkanclerzego na kanclerstwo, wzgld na przy-

naleno kandydata do katedry krakowskiej
dochodzi znowu do penego znaczenia. Dwaj tylko

podkanclerze przeszli w caym tym okresie na kanclerstwo:

Zbigniew (midzy 1327 a 1328), i Zawisza z Kurozwk (mi-

dzy 1374 a 1375), a obaj, jeszcze jako podkanclerze, byli —
kanonikami krakowskimi.

eby uzupeni zestawienia porównawcze, zwrómy si

jeszcze do innych dzielnic wspóczesnej Polski. Byy poród

nich takie, w których siedziba ksica schodzia si z sie-

dzib miejscowego biskupa. Nale tu, jak wiadomo. Wielko-

polska, lub wyodrbniona z niej czasowo dzielnica pozna-

ska, z Poznaniem jako stohc ksicia i biskupa, oraz starsze

Mazowsze, lub wyodrbniana ze kilkakrotnie dzielnica pocka,

z Pockiem, znowu jako stolic ksicia i biskupa. Stosunek

midzy kanclerstwem mazowieckiem a miejscow katedr nie

da si niestety owietli adnymi szczegóami, adna bowiem

z dochowanych wzmianek o tamtejszych kanclerzach nie po-

daje wiadomoci o godnociach duchownych, jakie sjirawo-

waU^; za to z dzielnicy wielkopolsko-poznaskiej dochowao

si kilka podanych wiadomoci. W czasie przed pocze-

niem z reszt Polski mamy tu raz mono stwierdzenia, i
kanclerz ksicy jest zarazem czonkiem kapituy pozna-

skiej; jest nim Wincenty, proboszcz poznaski, urzdujcy za

Przemysa II (1277—1288). Ale na krótko przedtem stosunek

ukada si odmiennie. Roku conajpóniej 1253 zostaje wspól-

nym kanclerzem Przemysa I poznaskiego i Bolesawa ka-

* Dla tego zarówno tu, jako te w dalszych zestawieniach, pomi-

jamy wszelkie tego rodzaju wzmianki o kanclerzach dzielnicowych, jako

bezwartociowe przy rozwizaniu zajmujcego nas pytania.
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liskiego Jan, i wspóln t sub spenia u obu ksit a do

zgonu Przemysa 1257; nie da si jednak w tym czasie stwier-

dzi przynaleno jego do kapituy poznaskiej, wystpuje

on wtedy tylko jako archidyakon gnienieski. Zwizany jest

tedy kanclerz z katedr, której siedziba nie schodzia si
z adn z obu stolic ksicych, nie naley za do tej, która

leaa w stolicy jednego z ksit, i to starszego.

Jeszcze wyraziciej wystpuj te stosunki w czasach

póniejszych, kiedy Wielkopolska poczya si z innemi dziel-

nicami, zachowujc przecie osobnych dla siebie kanclerzy.

W dwu tylko wypadkach da si tu stwierdzi ich przynale-

no do kapituy poznaskiej, odnonie do Filipa (1314—1320),

który jest kanonikiem i archidyakonem poznaskim (zreszt

take kanonikiem gnienieskim), tudzie do Piotra (1329

—

1331), dziekana poznaskiego. W jednym wypadku kanclerz

stoi w zwizku z inn kapitu, cho tak jeszcze, która

ley w obrbie Wielkopolski: to Andrzej (1325), archi-

dyakon gnienieski. Ale w trzech innych brak nawet ta- j

kiego zwizku: odnoni kanclerze, to czonkowie kocioów
maopolskich. Takim jest Pakosaw, kanclerz okietka w czasie

jego wielkopolskich rzdów (1296—1300), archidyakon kra-

kowski, takim Otton (1335—1366), kantor sandomierski i ka-

nonik krakowski, który dopiero po dwudziestu kilku latach

kanclerstwa wielkopolskiego uzyska probostwo gnienieskie

(ok. 1359), takim wreszcie Mikoaj z Kurnika (1367—1373),

kanonik krakowski. Zwizek kanclerstwa poznaskiego (wiel-

kopolskiego) z kapitu poznask jest zatem zgoa luny,

przypadkowy, cakiem inny, anieli si to okazao w stosunku

kanclerstwa krakowskiego do miejscowej katedry.

Podobne zjawisko dostrzeemy take w obrbie tych

dzielnic, których stolice ksice nie schodziy si z siedzib

jakiego biskupstwa. W kilku jednak wypadkach, jak w Ka-

Uszu i czycy, znajdoway si na miejscu kocioy kolle-

giackie, o organizacyi kapitulnej, skupiajce w swym skadzie
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pewno wybitniejsze siy duchowne, poród których, jak w ka-

tedrze krakowskiej, znale mona byo kidzi odpowiednio

uzdolnionych do prowadzenia kanclerstwa; pozatem bya zreszt

mono powoania na ten urzd czonków tego przynajmniej

kocioa katedralnego, którego jurysdykcya rozcigaa si na

dan dzielnic i na sam stolic dzielnicow. A oto przecie,

jak si tu uksztatoway rzeczywiste stosunki: Kiedy po zgo-

nie Przemysa I, dawniejszy, wspólny u niego i Bolesawa

Pobonego kanclerz Jan przeszed w sub samego Bole-

sawa jako ksicia kaliskiego, wystpuje on, od 1258, jako

archidyakon poznaski. W czyckiem, w czasie poczenia

tej dzielnicy z reszt Polski, lub chwilowego jej potem wy-

odrbnienia pod osobnym wadc (Wodkiem czyckim), a-
den z kanclerzy nie tylko do miejscowej nie naley kolle-

giaty, ale nie stoi nawet w zwizku z rozcigajc tu sw
wadz katedr gnieniesk: wszyscy nale do zamiejsco-

wego duchowiestwa maopolskiego, tak: Mikoaj (1314—1315),

kanonik krakowski, Jan (1318—-1329) kanonik krakowski

i proboszcz u w. Michaa w Krakowie, wreszcie Floryan

(1333—1366), proboszcz krakowski. Na Kujawach, u Kazi-

mierza I kanclerzuj nie czonkowie kapituy wocawskiej,

jeno zamiejscowi: Janusz, proboszcz gnienieski (1255) i To-

masz, kanonik pocki (przed 1263); póniej za, po zczeniu

tej ziemi z reszt Polski, Jan (1313—1324), proboszcz u w.
Michaa w Krakowie i kanonik krakowski, Jarosaw Bogorya

(1331—1336), kanonik krakowski i gnienieski, Herman

(1343—1358), dziekan opatowski i — tym razem przynaj-

mniej — archidyakon czycki. W Sieradzkiem znowu, na-

lecem do dyecezyi gnienieskiej, u Leszka Czarnego jest

wprawdzie przez pewien czas kanclerzem Mciwoj, archidya-

kon gnienieski (1264—1265), ale po nim piastuje ten urzd

Rafa, kanonik wocawski (1273—1278), a nastpnie Micha

(od 1279), pewno ten sam, którego póniej spotykamy w su-
bie okietka jako sieradzkiego ksicia, a który tu w czasie
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1291—1295 wystpuje jako paroch kocioa w Pajcznie^

Z czasów po zczeniu Sieradza z reszt Polski nie ma ani

jednego tamtejszego kanclerza, któregoby wzito z ducho-

wiestwa miejscowego; wszyscy s czonkami kleru katedral-

nego krakowskiego: tak Franciszek (1315), jeszcze 1296 kan-

clerz kapituy krakowskiej, Nanker (1318—1319), dziekan kra-

kowski i archidyakon sdecki, i Zbigniew (1321—1327), pro-

boszcz krakowski. Take stworzone znacznie póniej kan-

clerstwo dobrzyskie, w jedynym, znanym nam przedstawi-

cielu z przedjagielloskiej doby, zastpione jest przez czonka

kleru zamiejscowego, Macieja z Swoszowic (1361—1396), ka-

nonika krakowskiego i kantora sandomierskiego.

Zestawienia te s bardzo wymowne. Nigdzie w Pol-

sce—poza Krakowem — przez cay przedja-
gielloski okres kanclerstwo nie jest zwizane
trwale z jakimkolwiek jednym instytutem ko-

cielnym na ogó, a miejscow katedr w szcze-
gólnoci. Nie jest z ni zwizane nawet samo
podkanclerstwo krakowskie. Jedno tylko kan-
clerstwo tamtejsze trwa w tak cisym zwizku
z katedr krakowsk, e wszyscy po kolei jego
przedstawiciele zjej gronaspowoywani. Zjawisko

to, niedajce si wytómaczy sam tylko tosamoci sie-

dziby wadców i katedry, musi mie jak inn wan, isto-

tn przyczyn, która je wywoaa. Gdzie jej szuka?

W wielu ówczesnych pastwach Europy zachodniej wy-

robi si by zwyczaj, stale przestrzegany, nieraz uroczystymi

aktami zatwierdzany, e kanclerstwo, czasem take podkan-

* Maurer, Urzd. kancel. 18 podaje tylko jedn dat urzdowania
Michaa: 1279. e ten Micha kanclerzowa w Sieradzu u Leszka Czar-

nego a do koca jego ycia, dowodzi niedostpna Maurerowi wzmianka
o kanclerzu Leszkowym Michale z 1288, Kod. dypl. Maop. II, nr.

510. Poniewe zaraz potem u okietka 1291—1295 suy kanclerz sie-

radzki Micha, okrelony jako paroch z Pajczna, przeto domys o to-

samoci tych osób zdaje si by uzasadniony.
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clerstwo, zwizane jest trwale z pewnem wybitniejszem do-

stojestwem kocielnem. W Niemczech kanclerzem pastwa
by arcybiskup moguncki; w Czechach r. 1225 zarzdzono,

e godno kanclerska ma by trwale poczona z probostwem

wyszehradzkiem; podobnie w Wgrzech ustawa z 1291 za-

strzega podkanclerstwo kadoczesnemu proboszczowi kapi-

tuy biaogrodzkiej. Podjto talve w Polsce prób przepro-

wadzenia podobnej zasady: Henryk III gogowski, wród za-

biegów o pozyskanie korony królewskiej, z orodkiem w Wiel-

kopolsce, w znanym przywileju kociaskim z 1298 przyrzek

kanclerstwo koronne poczy na zawsze z biskupstwem po-

znaskiem i. Ale to, co na caej przestrzeni przedjagielloskiej

doby widzimy w Krakowie, to rzecz inna. Kanclerstwo nie

jest tu zwizane z adnera osobnem dostojestwem ducho-

wnem. W zmiennym cigle szeregu przewijaj si na tym urz-
dzie: dziekani, archidyakonowie, proboszczowie, scholastycy,

kantorowie, kustoszowie, kanclerze kapitulni, wreszcie zwykli

kanonicy krakowscy, eby nie mówi o wypadku z koca
XII w., w którym do czynnoci kanclerskich widzimy powo-

anego biskupa krakowskiego. adna z tych godnoci nie daje

pierwszestwa, tern mniej wycznego prawa do pozyskania

kanclerstwa. Jedna tylko rzecz wspólna im wszystkim, i ta

te rozstrzyga wycznie o dostpie do urzdu kanclerskiego:

przynaleno wszystkich tych godnoci duchownych do ka-

tedry, przedewszystkiem do kapituy krakowskiej. Nie z j a-

kiemkolwiek dostojestwem poczone jest kan-

clerstwo krakowskie, czy póniejsze koronne;

poczone jest ono wprost z sam katedr wzgl»

kapitu krakowsk.
W czeme jednak tkwi ów wze, który tak silnie sprzga

je z ow katedr? Nie umiemy wskaza innego, jak

skarbiec i archiwum koronne, w zbiorach tej ka-

tedry zoone. Dla zarzdu ich potrzebny by

1 Kod. dypl. Wielk. II. nr. 787.

8alzer O., Skarbiec i archiwum koronne. 27
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taki dostojnik ksicy czy królewski, któryby
by zarazem czonkiem katedry, skarbiec ten
przechowujcej. Przewana cz trudnoci technicznych

i zasadniczych, jakie z przekazania zarzdu skarbca koronnego

dostojnikowi wieckiemu byyby si musiay zrodzi^, dawaa
si przez to usun najatwiej. Musiano wobec tego sign
do jednego z dostojestw kancelaryjnych, kan-

clerstwa czy podkanclerstwa, bo byy to jedyne urzdy mo-

narsze, dostpne duchownym, zatem takie, które day si

take poczy z jakkolwiek godnoci w katedrze krakow-

skiej. Z dwu moliwych praktyka przechylia od razu
szal na rzecz wyszego z nich, kanclerza, usuwa-

jc podkanclerzego na drugie miejsce; dla tego podkancler-

stwo wyjtkowo i przypadkowo tylko czy si z sprawowa-

niem funkcyj w katedrze krakowskiej, natomiast kanclerstwo

stale jest z niemi zwizane. Oczywicie, jako nastpstwo ta-

kiego uoenia si rzeczy trzeba bdzie przyj, e podkan-

clerzy, nienalec pospohcie do skadu kapituy, nie mia te
w zasadzie monoci mieszania si w zarzd skarbca, jako

zastpca kanclerza: zgoa inaczej, anieli co do zwykych
czynnoci kancelaryjnych, w których spenianiu nie tylko za-

stpowa kanclerza, ale czstokro z nim nawet wspózawo-

dniczy.

Oddanie zarzdu skarbca koronnego w rce kanclerza,

o ile z jednej strony usuwao zaznaczone poprzednio trudno-

ci, o tyle z drugiej nie mogo natrafi na jakie powaniejsze

przeszkody rzeczowe. By wprawdzie skarbiec ten czci
jnajtku monarszego, którego pozostae skadniki zdane byy
opiece innego dostojnika, skutkiem czego zarzd cay musia

si podzieli pomidzy dwu dygnitarzy: kanclerza i skarbnika;

zway jednak naley, e zarówno sam charakter jak i prze-

znaczenie obu tych skadników, jak wreszcie i sam sposób

zarzdu kadego z nich, do tyla byy odmienne, e taki roz-

1 Por. str. 399.
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dzia da si tu z atwoci przeprowadzi. Nie o zdobywanie

jakich stale powrotnych dochodów w naturaliach czy pie-

nidzach chodzio przy zarzdzie skarbca, i tak samo obo-

jtn bya tu sprawa ich wydatkowania na potrzeby pa-
stwowe. Przedmioty skarbca, nieprzeznaczone do pomnaania
majtku monarszego, ani nawet do zuycia na jego osobiste

czy pubhczne cele, suy miay wycznie do trwaego uytku,

a jako takie wymagay te trwaego przechowania'. W tem
przechowaniu, wkonserwacyi i stray skarbca
wyczerpywao si te gówne zadanie rozciga-
nego nad nim zarzdu, tyle odmienne od zada admini-

stracyi skarbowej we waciwem tego sowa znaczeniu. Za-
daniom konserwacyi i stray sprosta móg
w peni take urzdnik nieskarbowy, i dla tego
mogy one by poruczone kanclerzowi, a w lad
za tem te zarzd skarbca oddzielony od zarzdu innego ma-
jtku monarszego. e taki rozdzia by zasadniczo mohwy,
wykazalimy ju poprzednio na podstawie innych wskazówek,

jak niemniej, e take w innych ziemiach polskich w zakres

dziaania skarbników niekoniecznie musia wchodzi zarzd
skarbca ksicego^. Zwrócimy zreszt jeszcze uwag na to,

e taki sam zupenie rozdzia, który móg tu nawet suy
wprost jako wzór, przeprowadzony by równie w samych

instytutach kocielnych: w myl przepisów kanonicznych opieka

nad skarbcem kapitulnym zczona bya z kustody, gdy na-

tomiast zarzd innego majtku kapituy spoczywa w rku
proboszcza, eby nie wspomina ju skarbników biskupich,

którzy znowu zawiadywali z osobna majtkiem stoowym bi-

skupa '.

. Przy tem wszystkiem przypomnie jeszcze naley, i
•skadow, z biegiem czasu coraz bardziej na znaczeniu przy-

> Por. str. 176. 181.

2 Por. str. 215. 395.

» Jako skarbnicy arcybiskupa gnienieskiego .wystpuj n. p.

1255 Wocibor, 1299 Jan, 1303— 1304 Przybysaw, i dalej w cigu wieku

27*
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bierajc czci skarbca koronnego byo archiwum, to samo

archiwum, które powstawao z wygotowanych przez kancela-

ry kib otrzymywanych przez ni aktów, jakie przy póniej-

szych czynnociach nieraz musiaa mie pod rk. Wyraono
si obrazowo, e kancelarya jest kademu archiwum ojcem

i matk^, i uchwycono tu niewtpliwie trafnie nie tylko kwe-

sty samego powstawania archiwów pastwowych, ale zara-

zem genetyczny i wewntrzny ich zwizek z ustrojem kan-

celaryjnym; ten za zwizek móg przedewszyst-
kiem zaway na szali, eby kanclerzowi prze-

kaza zarzd caego na ogó skarbca koronnego,
którego skadnikiem stao si archiwum koronne.

Trzeba zreszt doda jeszcze, e sam kanclerz, jako
zarzdca skarbca, nie da si pomyle rychlej,

jak dopiero z wytworzeniem si samego archi-

wum, albo conajwyej na krótko przedtem, z chwil na-

stania epoki dyplomatycznej, od której to chwili, jak za-

znaczylimy poprzednio, w rychej pospohcie kolei wypadków, po-

wstaje te ustrój archiwalny 2. Bo i sam pocztek kancler-

stwa schodzi si dokadnie z nastaniem epoki dyplomaty-

cznej: jest midzy obu temi rzeczami cisy, przyczynowy zwi-

zek, i nie da si jedna pomyle bez drugiej, ani te która-

kolwiek z nich jako wczeniejsza od tamtej. Spostrzeenie to

nasuwa wniosek dalszy: e skoro skarbiec monarszy w Kra-

kowie utworzy si jeszcze przed nastaniem epoki dyploma-

tycznej, za Szczodrego, a najprawdopodobniej ju za Odno-

wiciela^, to pocztkowo zarzd jego nie móg by sprawowany

XIV liczni inni, Kod. dypl. Wielk. I. nr. 299, II. 822. 823. 872. 881

i t. d. Podobnie u biskupa krakowskiego s skarbnikami: 1253 Piotr,

1337—1347 Jan i inni póniejsi, Kod. dypl. kat. k>ak. U nr. 36. 160,

180. 182. 183 i t. d.

* Lóher, Archivlelire 96.

2 Por. str. 354 n.

» Por. str. 33 n. 41 n.
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przez kanclerza, jeno przez inny jaki organ, który go w tej

funkcyi wyprzedzi.

Kto tu by jego poprzednikiem, próno szuka jakich-

kolwiek wskazówek ródowych. Na ogó nasuwaj si pod

tym wzgldem dwa moUwe przypuszczenia. Gdyby przyj,

e ju w pierwszej poowie XI w. istnia urzd skarbnika,

monaby zarzd skarbca przypisa temu dostojnikowi. Ale

domys ten, gdyby nawet w oderwaniu by mohwy, uznamy

pewno jako niezasadny dla innych wanych przyczyn. Naj-

pierw dla tego, e gdyby skarbnik od samego pocztku spra-

wowa zarzd skarbca, nieatwo przyszoby nam wytómaczy
póniejsze jego przejcie w rce kanclerza; tego rodzaju sto-

sunki, skoro si raz wytworz, utrzymuj si pospohcie na

dalsz przyszo si dokonanego faktu. A take i z tego

wzgldu trudno tu myle o zarzdzie skarbnika, e wskazane

poprzednio, z ingerencyi urzdnika wieckiego wypywajce
trudnoci techniczne i zasadnicze istniayby tak samo w owym
czasie pocztkowym, jak zreszt nasuway si kiedykolwiek

póniej. Pozostaje zajLem tylko przypuszczenie drugie, które

te przyjmujemy jako najprawdopodobniejsze, e przed
zjawieniem si kanclerstwa pierwotny zarzd
Skarbca monarszego sprawowany by przez ja-

kiegokolwiek czonka wyszego kleru katedral-
nego w Krakowie, i to takiego, który zreszt a-
dnego urzdu ksicego nie piastowa. Niezwyke

to, jak na dzisiejsze nasze wyobraenia, zjawisko, da si prze-

cie wyrozumie atwo, jeeli przypomniemy, e chodzi tu

o stosunki pierwotne, o bardzo jeszcze prostej, niezoonej

organizacyi machiny rzdowej, a to tem bardziej, e nie sprze-

ciwiaj si temu adne powaniejsze momenty rzeczowe czy

zasadnicze. Zadaniu zwykej stray i konserwacyi insygniów,

czy innych jeszcze drogocennych przedmiotów wadcy, odpo-

wiedzie móg w peni czonek katedralnego kleru, cho a-
dnego nie sprawowa urzdu monarszego; sama za funkcya

wykonywania tej stray czya si cile z faktem powie-
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rzonej katedrze przez wadc opieki nad jego skarbcem. Do-

piero póniej, kiedy powsta ksicy urzd kanclerski, taki

jednak, który przez sprawowan równoczenie godno kapi-

tuln cile zczony by z katedralnym klerem, da si stwo-

rzy doskonalszy ksztat zarzdu skarbca, przez przekazanie

stray jednemu z czonków tego kleru, który zarazem by
ju take dostojnikiem ksicym.

Przytem jedna tylko jeszcze zmiana da si pomyle
jako moliwa. O ile w dobie przedkanclerskiej zarzd obu

wspólnie zoonych skarbców, monarszego i katedralnego, móg
by zoony, chociaby na stae, w rce tego samego przed-

stawiciela kleru krakowskiego, o tyle z powstaniem kancler-

stwa z jednej, a ostatecznem uksztatowaniem si organiza-

cyi kapitulnej z drugiej strony, przyj trzeba, e pospolicie

rozdziela si pomidzy dwu rónych czonków katedralnego

kleru. Bo do strzeenia skarbca katedralnego powoany by
w myl przepisów kanonicznych osobny dostojnik kapitulny,

kustosz; kanclerstwo za, powierzane rónym po kolei czon-

kom duchowiestwa katedralnego w Krako.wie, wyjtkowo tylko

czyo si z kustody ^

Dadz si tedy, w dziedzinie omawianych tu stosunków,

zauway w Polsce zjawiska, do zblione do tych, jakie

w podobnych warunkach wystpoway w pewnych okresach

czasu take i na Zachodzie. Do tu wskaza na przykad

Wgier z doby Arpadów i Andegawenów, gdzie po zoeniu

insygniów koronnych w skarbcu katedry biaogrodzkiej (Sze-

kesfejervar)2, stra i zarzd ich przekazane zostay kado-

czesnemu kustoszowi tamtejszej kapituy, opatrywanemu za-

razem dostojestwem stranika koronnego 3. Stosunek ten prze-

trwa a do czasów Ludwika andegaweskiego, który z po-

1 W caym rozpatrzonym poprzednio szeregu 20 (18) kanclerzy

krakowskich od 1141 (1189) do 1382 da si wykaza tylko jeden, który

jest zarazem kustoszem kapitulnym, t. j. Jarost 1310—1315 r.; por str. 407.

2 Por. str. 39.

' Timon, Ungar. Rechtsgesch. wyd. 2, 118.
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wodu naduy ówczesnego kustosza katedry biaogrodzkiej

polecia przenie insygnia na zamek swój królewski w Wy-
szehradzie^ Bardziej jeszcze pouczajce zjawiska analogiczne

spotkamy w monarchii frankoskiej i póniejszem pastwie

niemieckiem. Za Karolingów archivum sacri palatii, groma-

dzce dokumenty pastwowe, nie stoi zrazu w zwizku z ka-

plic paacow, póniejszym kocioem P. Maryi w Akwiz-

granie. Dla tego na czele kaplicy i archiwum stoj w tym

czasie dwaj odrbni dostojnicy; pierwsz kieruje archicapel-

lanus, drugiem kanclerz. Podkrelamy: kanclerz, nie jakikol-

wiek urzdnik skarbowy. Ale r. 854 capella poczona zostaje

z kancelary, w lad za czem obie poddane zostaj archika-

pelanowi. Wprawdzie i wtedy jeszcze pod archikapelanem po-

woany jest do urzdowych funkcyj osobny kanclerz; póniej

jednak zdarza si take, i archikapelan, z którego dostoje-

stwem zwizane zostao stale probostwo kocioa maryackiego

w Akwizgranie, sprawuje zarazem czynnoci kanclerza^. Kan-

clerstwo czy si tu zatem z pewnem dostojestwem ko-

cielnem, któremu dostaje si zarazem zarzd archiwum.

Uwagi godny szczegó mona u take przytoczy co do za-

rzdu przedmiotami skarbca w znaczeniu cilejszem. Kiedy

niemieckie insygnia koronne przeniesiono do Norymbergi, stao

si, e pewna ich cz pozostaa przecie w przechowaniu

akwizgraskiego kocioa maryackiego, i to do czasów sto-

sunkowo bardzo pónych, bo a do wojen napoleoskich 3. Te

akwizgraskie insygnia bynajmniej nie przeszy na wasno
tamtejszego kocioa, pozostay czci skarbca pastwowego,

i byy te osobno przewoone na kad koronacy, nawet

jeszcze do Frankfurtu; a jednak stra i zarzd nad niemi

sprawowao miejscowe duchowiestwo kocioa maryackiego,

z poród którego aden czonek nie piastowa jakiegokolwiek

1 Ti mon, Ungar. Rechtsgesch. wyd. 2, 539.

» Por. Breslau, Hdbuch d. Ukdenlehre 132. 133. 134. 296. 297.

329. 330; take Loher, Archivlehre 33. 34.

« Por. str. 39.
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urzdu monarszego czy pastwowego*. Stosunek zgoa taki

sam, jaki przed chwil przyjlimy jako najprawdopodobniej-

szy w najstarszej dobie istnienia skarbca krakowskiego, zanim

jeszcze powstao dostojestwo kanclerskie.

Z nastaniem tego urzdu i wytworzeniem si archiwum

ksicego, jako dalszego, istotnego uzupenienia pierwotnego

skarbca w znaczeniu cilejszem, zarzd obu tych ska-
dników dostaje si cznie kanclerzowi. Nie ma
nie tylko jakichkolwiek wiadomoci, któreby temu zaprzeczay,

ale nie atwo daby si te przytoczy jakikolwiek argument

rzeczowy, któryby ten domys chociaby tylko osabi zdoa.

To, co wypywao ju z samej istoty i charakteru obu ska-

dników skarbca, i c h poczenie organiczne, znajduje
tedy stwierdzenie w samej take organizacyi za-

rzdu i stray nad nimi,

Na wszelki wypadek wypywa std, jak na to okoli-

cznociowo zwrócilimy juz poprzednio uwag, e znowu dwa
skadniki majtku wadcy, skarbiec z jednej, awszystek
inny jego majtek z drugiej strony, znalazy si
skutkiem tego w osobnym zarzdzie dwu ró-

nych dostojników monarszy eh, kanclerza i skar-

bnika. Czy mimo to, pomidzy obu wyodrbnionemi czciami,

nie znalaz si przecie jaki cznik urzdniczy, poredni-

czcy w razie potrzeby — to inna sprawa. Oczywicie, gdyby

go szuka, to po koniecznem wyczeniu kanclerza i skarbnika

jako odrbnych kierowników, monaby go znale tylko poród

podwadnego im personalu urzdniczego. e to rzecz moliwa,

na to wskazuje nastpujce zestawienie. W jednym z doku-

mentów Bolesawa Wstydliwego z r. 1258 czytamy ustp:

Sdigod, qui sigillum apposuit: w dalszym cigu powoano: per

manum Tvardoslai subcancellarii (krakowskiego)^. Zauwa-

ono susznie, e ów Zdzigod musia w tym czasie spenia

1 Bock, Karls d. Gr. Pfalzkapelle Ud n.

2 Kod. dypl. Tyniec, nr. 20.
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jak podrzdniejsz funkcy w kancelaryi ksicej, skoro

uyty tu jest do pomocy przez podkanclerzego ^ Prawie e
równoczenie, 1250 r., wystpuje gdzieindziej Zdzigod, pod-

skarbi krakowski 2. Imi jest tak niezwyke, e w dostpnym
nam materyale dokumentów maopolskich z Piastowskiej doby

nie spotkamy go, poza przytoczonemi dwiema wzmiankami,

nigdzie zreszt poród ludnoci rycerskiej ^. Suszna wobec tego

przyj, e skoro obie wzmianki pochodz z tego samego

miejsca i tego samego prawie czasu, to odnosz si te do

tej samej osoby. Jeeli tak, to znowu zastanowi nas okoh-

czno, e ten sam Zdzigod, który ju 1250 by podskarbim,

w r. 1258 piastuje jak podrzdn funkcy kancelaryjn. Nie-

atwo byoby tu przyj, e porzuciwszy dawniejsze podskar-

biowstwo, przeszed na inny, do tyla nieznaczny urzd kance-

laryjny. Snadniej przypuci, e zachowujc nadal podskar-

biowstwo (najbliszy znany nam jego nastpca wystpuje do-

piero 1276), spenia te jakie czynnoci w kancelaryi. Tak

zczywszy w swem rku zarówno funkcy skarbowe jak

i kancelaryjne, dziaa móg jako porednik midzy kancle-

rzem a skarbnikiem, osobnymi zarzdcami skarbca i innego

majtku ksicego.
Cokolwiek zreszt sdzi bdziemy o tym ostatnim szcze-

góle, którego objanienie nie wybiega poza granice niedo

* Maurer, Urzdn. kancel. 10.

2 Por. Dodatek III.

3 Piekosiski poród wiadków dokumentu z 1244', Kod. dypl.

Maop. II. nr. 4:24: doczyta si jeszcze Zdzigoda wojskiego. W doku-

mencie samym, przekazanym w lichej, pónej kopii, stoi jednak na tem

miejscu: Bakoysky. Jest to oczywicie wierutny bd; nie ma jednak

znowu adnej podstawy, eby w miejsce tego sowa podstawi: Sdy-

goth, jak chce Piekosiski, opierajc ten domys na tem, e pod r. 1250

powiadczony jest Zdzigod podskarbi, którego on, bez adnej zreszt

podstawy do tego, utosamia z niniejszym rzekomym Zdzigodem woj-

skim. Pozatem w maopolskich aktach tego czasu wspomniany jest

jeszcze tylko raz pod 1262 Zdigod, ale jako wieniak, zamieszkay w Ko-

biernikach, Ibid. I. nr. 58.
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silnej hypotezy, jedno pozostanie rzecz pewn, e tylko

przypuszczenie o przysugujcem kanclerzowi w przedjagiel-

loskiej dobie prawie zarzdu skarbca krakowskiego wytó-

maczy zdoa cay szereg zjawisk, które poprzednio objani-

limy szczegóowo. Wytómaczy ono, dla czego przez cay
ten czas kanclerstwo krakowskie zwizane jest najcilej

i stale z godnociami w kapitule tamtejszej. Wytómaczy, dla

czego w innych dzielnicach polskich, w których poczenie

skarbca ksicego z katedralnym wykaza si nie dao, nie

ma te istotnego zwizku kanclerstwa z miejscow katedr

czy innym instytutem kocielnym. Wytómaczy wreszcie, dla

czego po wyodrbnieniu skarbca koronnego ze zbiorów kate-

dralnych w Krakowie, przerwa si te móg istotny i ko-

nieczny zwizek midzy kanclerst.wem a tamtejsz kapitu,

czy na ogó katedr, i dla czego, w nastpstwie tej zmiany,

na czele zarzdu skarbca, jak i pozostaego majtku wadcy,

stan móg kierownik wspólny, ten sam skarbowy dostoj-

nik — podskarbi koronny i.

1 W wietle tych spostrzee trzeba bdzie sprostowa twierdze-

nie Kutrzeby, Urzdy koron, i nadw. 37, który ogólnikowo twierdzi,

e kompeteneya kanclerzy pozostaa do koca wieków rednich (zatem

przez znaczny przecig jagielloskiej doby) tak sam, jak bya od

wieków (t. j. w czasach przedjagielloskich). Z wywodów poprzednich

wynika, e z wyodrbnieniem skarbca nastpia wana zmiana co do

ich zakresu dziaania.
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I.

Najstarsze wiadomoci ródowe o wyodrbnionym skarbcu

koronnym i dalsze uwagi co do granic czasowych wy-

odrbnienia.

W rachunkach podskarbiego koronnego Hiczy z Ro-

gowa (z Przemankowa) zapisano pod dat 7 wrzenia 1393

wydatek na adaptacye in dom o Ottonis, in qua tunc vice-

thesaurarius, euitans in Lamburgam, necessaria multa
domini regis reposuerat*. Zapiska nie jest do jasna,

nie okrela cile, jakie przedmioty wasnoci królewskiej zo-

one zostay w domu Ottona, i kto tu rozumiany jest pod tem

imieniem. BHsze jej owietlenie przynosi nastpna dopiero

zapiska z 22 listopada t. r., w której znowu zapisano pe-

wien wydatek na odnowienie i adaptacye domus domini
Nicolai Kule in Cracovia, in qua dominus Heyncza vice-

thesaurarius de domo domini Ottonis de Pilcza cum the-

sauro regali intraverat ad mandatum domini regis^.

Obie podane tu zapiski dotycz niewtpliwie skarbca

królewskiego. Uyty w drugiej z nich wyraz aciski »the-

saurus« daby si wprawdzie — w oderwaniu — odnie
take do skarbu pieninego, co do którego ustalihmy, e
od pocztku nie by poczony ze skarbcem s,

i podlega te

1 Piekosiski, Rachun. dworu kr. Wad. Jag. 165.

« Ibid. 171.

» Por. str. 211 n.
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osobnemu zarzdowi i; w tern znaczeniu wyraz thesaurus uy-
wany jest te niejednokrotnie w rachunkach skarbowych,

z których zapiski owe pochodzc. Tutaj jednak wykadnia taka

adn miar zastosowa si nie da; wskazuje na to zwrot,

uyty w pierwszej z owych zapisek: necessaria multa domini

regis, który bezwarunkowo nie da si odnie do zasobów

pieninych, a natomiast stanie si zrozumiaym w peni, jako

ogólnikowy okrelnik przedmiotów skarbca.

Tak pojte zapiski owe otwieraj przed nami zgoa no-

we widnokrgi. Z królewskim skarbcem, o którego pomie-

szczeniu tu mowa, jest ju w najcilejszym zwizku dostoje-

stwo skarbowe — podskarbi koronny. On troszczy si o jego

przechowanie, on pokrywa wydatki z tem zwizane, on ba-

czy ma na jego bezpieczestwo, on — na ogó jest jego

opiekunem i gospodarzem. Zarzd skarbca spoczywa
ju w rku podskarbiego, zgoa inaczej, anieli
byo do niedawna, kiedy zarzd ten sprawowa
jeszcze kanclerz koronny.

1 Por. str. 215.

* N p. 1389: dominus procurator propter defectum pecuniarum

non dabat espensam domine regine, sed dominus Cristinus, magister

curie... de thesauro omnia propinabat. I dalej pod tyme rokiem:

Magister curie predictus expensas regine de thesauro dabat. Pod 1393:

a domino G. ... ibidem in Radom ad thesaurum 5 marc. I znowu
pod tyme rokiem : a domino Clemente ... ad thesaurum regale (sic)

ibidem in Radom 36 marc, Piekosiski, Rach. dworu kr. Wad. Ja-

giey 105. 106. 156 i in. podobne. Czasem »thesaurus« przybiera tu zno-

wu inne znaczenie; oznacza on zarówno sumy pienine, jako te przed-

mioty wartociowe, zabrane ze skarbca, pewno take i szaty, jakie wo-

ono za królem w czasie jego przejazdów; nieraz potrzeba byo na to

po kilka wozów. Por. 1388- Andreas vicethesaurarius cum thesauro venit,

sequens dominum regem in terram Lithuanorum; 1408: yenerunt 5 cur-

rus domini regis cum thesaurs; 1408: familia domini regis venit ad ce-

nam cum thesauris, Ibid. 71. 383. 389. Wozy, przewoce owe skarby,

zway si currus thesauri (regalis), Ibid. 158. 159. 160. 213. 216, same

za skarby, na drog zabierane, thesaurus vialis albo viaticus, Ibid.

156. 164.
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Z t zmian czy si inna. Skarbiec nie znajduje si

ju w zbiorach katedralnych, nie ma go nawet na Wawehi.

W dwu po kolei domostwach, Ottona z Pilczy i Mikoaja

Kuh powiadczone mamy jego przechowanie w drugiej poo-

wie r. 1393. Otton z Pilczy, to nie znana osobisto polityczna

z niedawnych czasów przedtem, 1371—1373 starosta wielko-

polski, nastpnie za starosta i wojewoda sandomierski
;
ju

bowiem od 1386 na palacyi sandomierskiej zasiada Jako

z Tarnowa 1, a r. 1404 wystpuje w procesie wdowa po wo-

jewodzie Ottonie I Wspomniany tu Otton, to moe równo-

imienny syn wojewody; gdyby za przecie chcie wzmiank

odnie do wojewody samego, to monaby j chyba objani

w tym sposobie, e chodzi tu o dom, który pozosta po zmar-

ym wojewodzie Ottonie z Pilczy. Mikoaj Kula znowu, to

pewno wspóczesny proboszcz u w. Floryana, 1387—1407

powiadczony jako kanonik krakowski, ostatnio nawet (1407)

podkanclerzy koronny, doktor dekretów 3, niewiadomo nawet,

czy z rycerskiego, czy mieszczaskiego rodu krakowskiego

pochodzcy*. Na wszelki wypadek oba wspomniane budynki,

1 Fedorowicz, Dostojn. i urzdn., Arch. kom. hist. VIII. 167.

2 Kod. dypl, Maop. IV. nr. 1084
3 Kod. dypl. kat. krak. II. nr. 360. 394. 417. 450. 471. 500.

Dugosz, Catal. episc. Grac, Opera I. 419 przekaza wiadomo, e na

biesiadzie, urzdzonej u kanonika Kuli (r. 1409), zatruli si biskup Ra-

dlica i kilku innych dostojników kocielnych.

* W dokumencie z 1448 wspomniany niewtpliwie inny, jak wska-

zuje sama data, Nicolaus Kula de Wojciechowice heres, scultetus de

Slavossovice, Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1504. Jeli to krewny na-

szego Kuli, to znowu niepewn jest rzecz, czy naley do rodu rycer-

skiego, czy te pochodzi z mieszczastwa. Za ostatniem przypuszczeniem

przemawia w pewnej mierze sotystwo sawoszowskie, a nie usuwa go

koniecznie okoliczno, e to by dziedzic Wojciechowic, gdy w czasie

tym take mieszczanie posiada mogli dobra ziemskie. Jaki procurator

generalis Kula wystpuje w rachunkach m. Krakowa z r. 1393, Najst.

ksigi i rac h. Krak. 242; na pewno nie jest to wielkorzdca kró-

lewski, którym by w czasie tym Krystyn, por. Fedorowicz, Dostojn.

i urzdn., Arch. Kom. hist. VIII. 147.
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to domostwa prywatne; nawet domostwo Mikoaja Kuli, cho
kanonika krakowskiego, pewno nie da si poj jako budowla,

naleca do kapituy jako takiej, gdy zapiska wyranie pod-

krela tu tytu wasnoci samego Mikoaja. Przytem domo-

stwa, co do których nie ma najmniejszego prawdopodobie-

stwa, eby stay gdzie na Wawelu \ co do których przyj
trzeba na pewno, e mieciy si w obrbie samego miasta

Krakowa, czy te jego przedmie. W tych tedy domach zo-

ony jest ju w owym czasie skarbiec królewski; e za nie

ma nie tylko jakiejkolwiek wskazówki, ale nawet wewntrz-

nego prawdopodobiestwa, eby wraz z nim przeniesiono tu

take zbiory katedralne, którym chyba i nadal, jak dotych-

czas, suy moga jako wygodne i najbezpieczniejsze schro-

nienie stara zakrystya katedry, przeto wynika std, e w c z a-

sie tym skarbiec koronny jest ju miejscowo wy-

odrbniony ze zbiorów katedralnych.

Dwie tedy pierwszorzdnie doniose zmiany w dziejach

skarbca koronnego dadz si stwierdzi jako dokonane ju
pod r. 1393: jego wyodrbnienie ze skarbca katedralnego

i poddanie pod zarzd podskarbiego koronnego; obie zreszt,

jak na to zwrócihmy uwag ju poprzednio, cile zwizane

ze sob. Nasuwa si wobec tego pytanie dalsze: kiedy zatem

dokonay si owe zmiany?

Najbliszym byby tu moe domys, e wyodrbnienie

dokonao si wanie we wrzeniu 1393, i e dom Ottona Pi-

leckiego by pierwszem po przeniesieniu z budowli katedralnej

miejscem pomieszczenia skarbca królewskiego. A jednak —
wniosek taki domaga si z miejsca stosownego sprostowania,

wzgl. uzupenienia, ze wzgldu na pobudki, jakie w pierwszej

z przytoczonych zapisek podano co do przeniesienia skarbca.

Zaznaczono tam, i skarbiec zoony zosta w domu Ottona

z tego powodu, i podskarbi wybiera si w podró do Lwowa.

Widocznie zachodzia obawa, i w miejscu, w którem a do-

» Por. Tomkowicz, Wawel I. 192.
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td by przechowany, mógby by naraony na szwank czy

niebezpieczestwo z powodu nieobecnoci podskarbiego; ta

wanie obawa wywoaa potrzeb przeniesienia. W tym je-

dnak razie trudno byoby zrozumie, dla czego miaoby mu
grozi niebezpieczestwo, gdyby si go pozostawio na zamku,

w zbiorach katedralnych, i dla czego miaoby si ono zmniej-

szy z przeniesieniem do domu Pileckiego. Wszak take nie-

raz przedtem dostojnicy pastwowi, niewyczajc kanclerza

czy podskarbiego, wyjedali z zwykej swojej siedziby urz-

dowania, a jednak przedmiotów, powierzonych ich pieczy, nie

przenoszono gdzieindziej; stra nad nimi, a przedewszystkiem

nad skarbcem^ przechodzia w ich zastpstwie na inne osoby.

Zreszt jasn jest rzecz, e zoony w domu Pileckiego skar-

biec naraony byby, pod nieobecno podskarbiego, nie tylko

na takie samo niebezpieczestwo, jak w zbiorach katedral-

nych, ale bez porównania wiksze jeszcze, bo brako tu tych

wszystkich rkojmi skutecznej stray
,

jakie znale móg
w zamkowej budowli katedralnej, pod czujnem oldem kapi-

tuy. Nie umiemy sprawy tej wytómaczy inaczej, jak tylko

przypuszczeniem, e jeszcze przed przeniesieniem do domu

Pileckiego, w chwih zamierzonego wyjazdu, podskarbi wyko-

nywa nie tylko publiczn, urzdow, ale zarazem jak gdyby

prywatn, osobist stra nad skarbcem, t. z. e skarbiec ów
by wtedy zoony w jego wasnem domostwie. Wobec
zamierzonej podróy pozostawienie go w opuszczonej budowli

mogo rzeczywicie przedstawia niebezpieczestwo, i dla tego

okazaa si potrzeba przeniesienia go do innego domu (Pilec-

kiego), gdzie dla jakichkolwiek przyczyn, n. p. dla obecnoci wa-
ciciela czy jego rodziny, obiecywano sobie skuteczniejsz na

ten czas opiek. Z czego wypywa, e zanim skarbiec dosta

si do domu Pileckiego, zoony by poprzednio ju w innym

budynku prywatnym, mianowicie w domu samego podskar-

biego. Przypuszczenie to, w danych warunkach, nie tylko nie

przedstawia nic niemoliwego, owszem, staje si bardzo praw-

dopodobnem: bo jeU skarbiec móg si znale w domach

Balzer 0., Skarbiec i archiwum koronne. 28
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Ottona i Kuli, to tak samo, a raczej tem bardziej moemy
przyj trwajce przez jaki czas przedtem przechowanie jego

w domu samego podskarbiego Hiczy^
O ile domys ten uznamy jako zasadny, trzeba bdzie

jednak uczyni zaraz zastrzeenie dalsze, e u samego Hiczy
skarbiec zoony móg by bardzo tylko krótko; obj bowiem
Hicza urzd podskarbiski dopiero 8 czerwca 1393 2, zatem
na trzy miesice przed przeniesieniem go do domu Pileckiego.

Jak uoyy si rzeczy bezporednio przedtem, a mianowicie,

czy a do tego czasu skarbiec pozosta w zbiorach katedral-

nych, czy te moe jeszcze wczeniej zosta z nich wydzie-

lony, znowu niewiadomo. Jeli przyj, e wyodrbnienie

uprzedzio objcie urzdu przez Hicz, natenczas przechowa-

nie skarbca w domu czy domach prywatnych daoby si
odnie jeszcze do czasów przed 8 czerwca 1393, i to zno-

wu w tym sposobie, e jako miejsce jego zoenia mógby
by poczytany bd to dom jakiejkolwiek osoby, z podskar-

biowstwem nic wspólnego niemajcej, jak wnet potem domy
Ottona z Pilczy i Mikoaja Kuli, bd te dom samego pod-

skarbiego ówczesnego, jak tu przed dwu wspomnianymi dom
Hiczy z Rogowa. W tym ostatnim wypadku musieliby tu

wej w rachub albo Dzierko opaciski, który moe, ale

w kadym razie przez krótki tylko czas przed Hicz piasto-

wa urzd podskarbiego ^, albo te przedewszystkiem

* Analogiczne stosunki dadz si stwierdzi okoo tego czasu take

gdzieindziej. Tak, n. p. Zygmunt luksemburski zarzdzi przechowywanie

insygniów wgierskich w domu tawernika (t. j. podskarbiego) pod stra
ludzi palatyna wgierskiego, por. Ti mon, Ungar. Rechtsgesch. wyd.

2, 539.

* Piekosiski, Rachun. dworu kr. \V Jag. 156.

' W wykazie podskarbich z koca XIV w., jak si on da zesta-

wi na podstawie dokumentów, zachodzi luka midzy 1390 a 1393. Co-

najmniej do 1390 jest podskarbim Dymitr z Goraja, a od 8 czerwca

1393, jak ju wspomnielimy, Hicza z Rogowa. Midzy 1390 a 1393

Dzierko opaciski nie wystpuje nigdzie jako urzdujcy podskarbi;

jedyna wzmianka, jak o nim posiadamy, pochodzi ju z czasów pod-
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Dymitr z Goraja, który na urzdzie tym, sprawowanym

wtedy ju po raz wtóry, powiadczony jest dokumentowo

w czasie od 1377—1390.

Có tedy sdzi o tych wszystkich moliwociach?

Przypomnijmy najpierw kilka szczegóów, jakie w odnie-

sieniu do tych przeomowych czasów ustalihmy, rozpatrujc

dzieje skarbca koronnego w znaczeniu cilejszem. Wykaza-

limy, e jeszcze w kocowych latach przedjagielloskiej doby,

conajmniej 1370 r., stwierdzi si da jego poczenie miej-

scowe ze skarbcem katedry krakowskiej. Odtd, a mianowi-

cie take ju od samych pocztków jagielloskiego okresu, nie

ma adnych ladów takiego poczenia. Nie da si mianowicie

wykaza, eby w skarbcu katedralnym krakowskim zoone
byy chociaby przez krótki czas jakiekolwiek insygnia, si-

gajce pocztkiem w jagiellosk dob, niewyczajc tych,

które sprawione zostay w r. 1886 dla zadouczynienia po-

trzebom dwojga wadców, wykonywujcych podówczas wspólne

rzdy. Na odwrót, mona wykaza, e w wyodrbnionym pó-

niej skarbcu koronnym, w najstarszej grupie przedmiotów

wartociowych, jakie podaje inwentarz z 1475, nie dadz si

stwierdzi jakiekolwiek okazy, których pocztek, czy samo

zjawienie si w skarbcu mogyby by cofnite w czasy przed-

jagielloskie. Ze wzgldu na te wszystkie momenty przyszo

nam ju na innem miejscu uzna jako rzecz pewn, e w ka-

skarbiowstwa Hiczy; wymienia ona tu Dzierka jako byego podskar-

biego. Na tej zasadzie Kutrzeba, Urzdy koron, i nadw. 62 przyjmuje,

e Dzierko midzy Dymitrem a Hicz piastowa urzd podskarbiego.

Przypuszczenie to jest moliwe; ale jeli je nawet przyjmiemy, trzeba

bdzie w kadym razie, ze wzgldu na brak wszelkich wiadomoci o je-

go akcyi urzdowej, stwierdzi jako rzecz prawdopodobn, e bya ona

chyba krótk, skoro adnych po sobie ladów nie pozostawia. Trzeba

zreszt jeszcze doda, e przypuszczenie to nie jest konieczne; móg
Dzierko sprawowa podskarbiowstwo, oczywicie znowu przez krótki

okres, w jakim czasie wczeniejszym, który w rejestrze podskarbich

wykazuje take luki, n. p. midzy 1370 a 1377, t. j. midzy pierwszem

a drugiem podskarbiowstwem Dymitra z Goraja.

28*
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dym razie wyodrbnienie skarbca koronnego od
katedralnego nastpio dopiero po roku 1370,

a z uwagi znowu na to, e odtd znikaj wszelkie lady

istniejcego przedtem poczenia, jako rzecz prawdopodobn,

e doszo ono do skutku wkrótce po tej dacie;

gdyby za uzna, e brak wiadomoci o zoeniu nowych

insygniów z r. 1386 w skarbcu katedralnym nie jest przy-

padkowy, e wyodrbnienie dokonao si jeszcze przed uyciem
tych insygniów, zatem przed koronacy Jagiey^

Dalsz powan wskazówk do rozjanienia tych za-

gadnie podadz nam tu stwierdzone poprzednio szczegóy co

do stosunku, jaki zachodzi pomidzy objtkiem archiwum ko-

ronnego przedjagielloskiej doby z jednej, a czasów Jagieo-

wych z drugiej strony. Uciekajc si do wszystkich dost-

pnych róde, nie zdoalimy w przedjagielloskich czasach wy-

kaza wicej, jak 83 aktów, zoonych bezporednio w archi-

wum; natomiast z doby panowania Jagiey, obejmujcej nie-

caych lat pidziesit, opierajc si na samem tylko niedo-

kadnem zestawieniu inwentarza z 1682, dohczylimy si ich

441; przecitne roczne nasilenie przyrostu archiwalnego za

Jagiey trzeba byo w lad za tem uzna jako przeszo 31

razy wiksze, anieli w dobie przedjagielloskiej ^. Rzuca si

tu w oczy jaskrawa rónica ilociowa materyau archiwal-

nego obu tych okresów, i naprowadza ju sama przez si na

domys, e ta rzecz stoi w zwizku z jak gruntown refor-

m ustroju czy zarzdu arcliiwalnego, zatem porednio i skarbca,

którego czci byo archiwum; reform, która conajmniej

ujawnia si przeprowadzeniem zasady bogatszej koncentracyi

materyau i bez porównania wikszej, anieh przedtem, sta-

rannoci i cisoci w jego zachowywaniu. e za inne zno-

wu, dopiero co przytoczone wiadomoci wskazuj na doko-

nany wanie okoo tego samego czasu fakt wyodrbnienia

» Por. str. 88. 216 n.

2 Por. str. 297 n.
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skarbca w znaczeniu cilejszeni, przeto nasuwa si ju std
prawdopodobny domys, e midzy obu temi rzeczami zacho-

dzi zwizek istotny i przyczynowy, e wic zmiana w sy-

stemie zarzdu archiwalnego czy si cile
z samem wyodrbnieniem skarbca.

Przytem podkreli naley z naciskiem, e wspomniana

co dopiero koncentracya materyau archiwalnego nie r-ozpo-

czyna si dopiero w jakim dalszym roku panowania Jagiey,

n. p. 1393, pod któr to dat po raz pierwszy powiadczone

jest wyranie wyodrbnienie skarbca koronnego; owszem,

ujawnia si ona z niemniejszem nasileniem od samego po-

cztku jego rzdów, na caej ju przestrzeni czasu 1386

—

1393, tak samo, jak w latach póniejszych. Jeeli tedy za-

sadnym jest poprzedni domys nasz o zwizku obu tych rze-

czy, to trzeba bdzie przyj, e wyodrbnienie skarbca
w samych ju pocztkach panowania Jagiey
jest rzecz dokonan.

Wniosek ten stwierdzi jeszcze bardziej, w sposób, który

skonni bylibymy okreli jako niewtpliwy, spostrzeenie

dalsze, e w objtku materyau archiwalnego z czasów Ja-

giey zjawia si caa nowa, ilociowo bardzo bogata grupa

aktów skarbowych, za jak w dawniejszem archiwum koron-

nem napróno szuka ^ Jest w tem wiadectwo, e reforma,

o jakiej przed chwil bya mowa, nie na samej tylko silniej-

szej koncentracyi uwzgldnianych ju take dawniej dziaów

aktowych poprzestaa, ale co wiksza, e nowy dzia aktów

w zakres koncentracyi i zachowania wcigna. e ten nowy

dzia obejmuje wanie akty skarbowe, to rzecz znamienna,

wiele dajca do mylenia. Widocznie czynn tu jest rka kie-

rownika zarzdu skarbowego, któremu na zgromadzeniu i ar-

chiwalnem przechowaniu tego rodzaju aktów przedewszyst-

kiem zalee musiao. Widocznie on ju wtedy rozstrzyga

o losach archiwum, zatem na ogó caego skarbca, czyli in-

' Por. str. 275.
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nemi sowy: jest jego kierownikiem i naczelnym zarzdc.
Kierownictwo to nie mogo mu si jednak dosta, dopokd
skarbiec zoony by w zbiorach katedralnyci: bo wtedy na-

leao ono do kanclerza, jako czonka kapituy. Zarzd
podskarbiego czy si cile z wyodrbnieniem skarbca^;

skoro tedy zarzd ten, na podstawie rozwao-
nych tu wskazówek, da si ju w owym czasie
stwierdzi, to trzeba take i wyodrbnienie sa-

mo uzna podówczas za rzecz dokonan. e za
znowu owo bogactwo aktów skarbowych nie dopiero od ja-

kiego póniejszego roku panowania Jagiey (n. p. 1393) wy-

stpuje, e poczyna si ono zaraz od pierwszych chwil jego

rzdów, 1386 r., e wic ju wtedy zarzd podskarbiego przy-

j trzeba jako istniejcy, przeto wynika std, e wyodr-
bnienie skarbca istnieje ju take w samych po-

cztkach królowania tego wadcy.
To te, jeeh, w oczywistym i niewtpliwym zwizku

z dokonanem wyodrbnieniem, pod r. 1393 znajdujemy skar-

biec zoony w dwu po kolei domach prywatnych krakow-

skich, suszna przyj, e skarbiec ten w takich sa-

mych prywatnych budo wla h, czy to ówczesnych pod-

skarbich, czy jakichkolwiek zreszt innych osób, pomie-
szczony by ju take w pierwszych zaraz, po-

cztkowych lata<ih rzdów Jagiey, skoro i w tym

ju czasie da si równie wywnioskowa fakt wyodrbnienia.

O ile za nasunyby si jakie wskazówki dalsze, e wyod-

rbnienie dokonao si jeszcze wczeniej, chociaby przed

objciem wadzy przez Jagie, naleaoby równie da-

t pomieszczenia skarbca w domostwach prywa-
tnych cofn do tej chwili wczeniejszej. Na ogó

cisy zwizek midzy wyodrbnieniem, a pry-

watnem zrazu przechowaniem skarbca koron-

nego rzuca si tu poniekd sam przez si w oczy: wido-

1 Por. str. 426. 457 n.
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cznie skarbiec dla tego musia dosta si i przez pewien czas

pozosta w budowlach prywatnych, e w chwili wydzielenia

go ze zbiorów katedralnych czy to zabrako innego, stoso-

wniejszego dla pomieszczenia, czy te nasuny si pewne po-

wody szczególne, eby dla pomieszczenia takiego szuka.

Odmienny domys: e w pierwszej chwih po wyodrbnieniu

zoono go zrazu w budowU pubhcznej, n. p. gdzie na wa-

welskim zaniku królewskim, a dopiero r. 1393 przeniesiono

do dwu po kolei domów prywatnych, byby zgoa nienatu-

ralny; trzebaby tu szuka jakich osobnych, nieatwo uzasa-

dni dajcych si przyczyn, któreby objaniy, dla czego skar-

biec, mimo e po wyodrbnieniu znalaz ju stosowne dla

siebie pomieszczenie, przecie wkrótce musia by przenie-

siony w miejsce pod kadym wzgldem mniej odpowiednie

dla siebie.

Ale có sdzi o samej dacie wyodrbnienia? Ze wzgldu

na rozpatrzone poprzednio zjawisko, e zarówno bogactwo

archiwaliów na ogó, jako te zwaszcza nowy, nieznany przed-

tem w objtku skarbca, równie bardzo obfity dzia aktów

skarbowych, wystpuj ju od samego pocztku rzdów Ja-

giey, byaby pokusa wprowadzi obie rzeczy w zwizek

przyczynowy ze sob, t. j. przyj, e wyodrbnienie skarbca

i zwizana z tem reforma zarzdu archiwalnego cz si

niejako z samym faktem nabycia przez Jagie wadzy kró-

lewskiej, i e on to wanie jest twórc pomysu wyodrbnie-

nia i reform archiwalnych, do których urzeczywistnienia za-

bra si zaraz po uzyskaniu tronu. A jednak — przy caem
uznaniu dla jego energii i zapobieghwoci, dla zdolnoci jego

jako administratora, których, uwzgldniajc cao jego rz-

dów, zapewne nie bdzie mu mona odmówi, trudno przecie

byoby zgodzi si na ten domys ujawnionej rzekomo zaraz

w pocztkach panowania inicyatywy jego w tym wzgldzie.

W czasie tym król musia dopiero zapoznawa si z panu-

jcymi w kraju stosunkami, pilnowa spitrzonego szeregu

odniosyeh spraw polityki zewntrznej i wewntrznej; trudno
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przypuci, eby wród ych olbrzymich zada, jakie na
spady w chwih objcia tronu, zaprztn go moga szcze-

gólnie, i z osobna, sprawa wydzielenia skarbca ze zbiorów

katedralnych. Bardziej jeszcze wtpliw wydaje si tu ini-

cyatywa jego w przedmiocie czcej si z tamt rzecz re-

formy zarzdu archiwalnego, skoro dowiadczenie, jakie pod

tym wzgldem przynie móg z Litwy, z pewnoci nie wska-

zywao mu doskonalszych wzorów ponad te, jakie zasta

w Polsce.

Skoro tedy wykluczy naley jakie rozstrzygajce wmie-

szanie si Jagiey w t spraw, rozwamy jeszcze, czy rzecz

nie da si przecie odnie do inicyatywy monarszej, oczy-

wicie w czasie, wyprzedzajcym chwil uzyskania przeze

tronu polskiego (4 marca 1386). Daleko wstecz przed t dat
nie bdzie mona cofn tej moliwoci; przechowany po dzi

dzie w zbiorach kapituy krakowskiej dokument archiwum

koronnego, akt krewski z 14 sierpnia 1385, klasyczny wia-
dek istniejcego jeszcze podówczas poczenia obu skarbców^

koronnego i katedralnego \ wskazuje, e wyodrbnienie nast-

pi mogo dopiero po tej dacie. W kadym jednak razie

krótki przecig czasu midzy 14 sierpnia 1385 a 4 marca

1386 moe tu by jeszcze, przy dochodzeniach naszych, wci-
gnity w rachub. S to ostatnie miesice samodzielnych

rzdów królewskich Jadwigi. W zwizku z czem nasuwa si

pytanie, czy przypadkiem myl wyodrbnienia i zwizanych

z niem reform nie daaby si odnie do inicyatywy królo-

wej w tym czasie. I oto znowu, o ile sdzi wolno z ogól-

nych wskazówek, pytanie to trzeba bdzie rozwiza ujemnie.

Jest rzecz mao prawdopodobn, eby modociana wadczyni

z wasnego popdu zwrócia na t spraw osobn uwag^
a to tem bardziej, e by to czas tyle brzemienny w wypadki

najwaniejsze, które rozstrzygn miay nie tylko o przyszo-

ci caej Polski, ale zarazem take o wasnych jej losach

» Por. str. 358.
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osobistych. Msio kiedy monaby wskaza chwil mniej spo-

sobn do podjcia z jej strony inicyatywy w tej sprawie,

która, oceniona jako zagadnienie normalne, przedstawiaa wobec

tamtych wypadków znaczenie zgoa podrzdne.

Gdy tedy nie ma prawdopodobiestwa, eby spraw wy-

odrbnienia zapocztkowaU sami wadcy, czy to Jagieo w po-

cztkach panowania, czy Jadwiga, tu przed jego powoa-

niem, przeto pomys reformy naley odnie do innych osób,

jako jej inicyatorów. W takim za razie trzeba tu bdzie

zwróci uwag na kilku dostojników, których sprawa ta prze-

dewszystkiem moga dotyczy; wic: kanclerza koronnego,

dotychczasowego naczelnego zarzdc skarbca, zoonego w zbio-

rach katedralnych, moliwie take samego biskupa krakow-

skiego, jako przedstawiciela i zwierzchnika katedry, zbiorów

tych strzegcej, wreszcie take na podskarbiego koronnego,

który w nastpstwie przeprowadzonego wyodrbnienia uzy-

ska naczelne kierownictwo w zarzdzie skarbca koronnego.

Mniejsza przytem na razie o tO; czy przyjmiemy, ze wspó-

dziaali tu wszyscy razem, czy którykolwiek z nich z osobna.

Ale wanie dla tego, e inicyatywa da si odnie do tych

dostojników, domys, i wyodrbnienie niekoniecznie dopiero

nastpio z objciem tronu przez Jagie, e mogo si
dokona ju w ostatnich miesicach samoistny eh

rzdów Jadwigi, staje w owietleniu równego z tamtym

stopnia prawdopodobiestwa. Bo wszyscy wymienieni tu do-

stojnicy zasiadali na powierzonych sobie godnociach zarówno

w kocowej dobie panowania Jadwigi samej, jako te i w po-

cztkowym czasie rzdów Jagieowych, i nie byo tu adnej

zmiany, dokonanej z chwil objcia tronu przez nowego wadc^
Mogy tedy pobudki, domagajce si wyodrbnienia skarbca,

doj u nich do znaczenia w jakiejkolwiek chwili obu tych

okresów czasu, zatem take za Jadwigi, zgoa bez zwizku

z samym faktem dokonanej zmiany na tronie polskim. 1 trzeba

* Por. niej str. 444.
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doda jeszcze, e przeprowadzona pod koniec samoistnych

rzdów Jadwigi reforma, o ile jej przyjcie okazaoby si za-

sadnem dla jakichkolwiek innych przyczyn, daaby si te,

ze wzgldu na zbliony i bardzo krótki, kilkumiesiczny za-

ledwie czas trwania tego kocowego okresu jej rzdów, uzgo-

dni cakiem dobrze z dostrzeonem przedtem zjawiskiem, i
lady dokonanej reformy, przy rozpatrzeniu objtku archiwal-

nego, wystpuj ju bardzo wyranie od samego pocztku rz-

dów Jagieowych.

Nasuwa si zatem jedno tylko jeszcze pytanie: czy

istniej jakie wskazówki, któreby chwil dokonanego wyod-

rbnienia odnie kazay do kocowych miesicy panowania

Jadwigi? Zwrócimy tu uwag na dwa dokumenty: akt Zie-

mowita IV mazowieckiego z 12 grudnia 1385, moc którego

ksi ów stwierdza, i otrzyma w zastaw od Jadwigi ziemi

kujawsk, i znany akt ugody wokowyskiej z 11 stycznia 1386,

przedwstpny ukad w sprawie obioru Jagiey na przyszego

wadc Polski. Oba akty, ze wzgldu na tre, nale do

rzdu takich, które ju wedug zasad, ustalonych w przedja-

gielloskiej dobie, nadaway si do przechowania w archiwum

koronnem. Oba te nale do objtku wyodrbnionego póniej

archiwum pastwowego: wspomina o jednym i drugim inwen-

tarz z 1682 1, oba te, dochowane po dzi dzie w orygina-

ach, znajduj si w zbiorach, które objy spadek po archi-

wum koronnem: pierwszy w Archiwum gównem warszaw-

skiem, drugi w Bibliotece ks. Czartoryskich w Krakowie*.

Zachodzi otó pytanie, gdzie akty te, w chwili pojawienia si,

zostay zoone? Na ogó mona tu przyj dwie moliwoci:

e zrazu dostay si do zbiorów kapitulnych w Krakowie,

' Rykaczewski, Invent. 176. 323; akt Ziemowita IV ma tu

dat o jeden dzie zmylon; zamiast: in vigilia S. Lucie, jak podaje

orygina (12 grudnia), okrelono go tu jako wydany die S. Lucie (13

grudnia).

* Pierwszy ogoszony drukiem w Kod. dypl. Pol. II, nr. 532,

drugi w Cod. epist. II. nr. 6.
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W których mieciy si jeszcze skarbiec i archiwum koronne,

a dopiero póniej, przy oddzieleniu, przeniesione zostay do

wyodrbnionego archiwum; albo te na odwrót, e znalazy

si od razu w wyodrbnionem ju ze zbiorów kapitulnych

archiwum koronnem. W pierwszym wypadku naleaoby przy_

j, e wyodrbnienie dokonao si dopiero po wydaniu pó-

niejszego z tych aktów, ugody wokowyskiej, zatem po 11

stycznia 1386; w drugim, e jest ono wczeniejszem, e za-

tem wyprzedza dat aktu wokowyskiego, a raczej nawet do-

kumentu Ziemowitowego. Majc do wyboru pomidzy obu

temi moliwociami, owiadczymy si przecie za ostatni

z nich, jako bardziej prawdopodobn, a to z nastpujcego

powodu: Pomidzy obu aktami, krewskim i wokowyskim, za-

chodzi najcilejszy zwizek genetyczny i rzeczowy: o ile

w Krewi Jagieo, w zamiarze uzyskania rki Jadwigi i ko-

rony polskiej, przyj na ten wypadek wane zobowizania co

do przyszoci, o tyle w Wokow^ysku, przez wyznaczonych

delegatów pastwa, postanowiony ju zosta jego zwizek ma-
eski z Jadwig i orzeczony w zasadzie wybór jego na króla

polskiego. Wokowyski akt jest rodzajem uzupenienia aktu

krewskiego. Gdyby przyj, e zrazu zoono go w niewyod-

rbnionem jeszcze archiwum, w kapitulnych zbiorach, nale-

aoby oczekiwa, e przy rozdziale zastosuje si do obu

aktów jednakow zasad postpowania; e wic albo oba,

mimo wyodrbnienie, pozostan w zbiorach kapitulnych, albo

te, e oba przeniesione zostan do wyodrbnionego archiwum

koronnego. Tymczasem rzeczywisty stosunek przedstawia si

wrcz odwrotnie: akt krewski pozosta w archiwum kapitul-

nem, akt wokowyski znalaz si w wyodrbnionem archiwum.

Ta rzecz osabia w wysokim stopniu hypotez o pierwotnej

przynalenoci wokowyskiego aktu do niewyodrbnionego jeszcze

ze zbiorów kapitulnych archiwum koronnego. W miejsce jej

nasuwa si za inne, bardziej naturalne i ca t wtpliwo
w najprostszy sposób objaniajce tómaczenie: e w czasie

zoenia aktu krewskiego wyodrbnienie nie byo jeszcze prze-
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prowadzone, i dla tego, przy póniejszym rozdziale, akt ten

móg by jeszcze pozostawiony w kapitule; e natomiast

w chwili, kiedy przyszo do zoenia aktu wokowyskiego, roz-

dzia obu archiwów by ju rzecz dokonan, i dla tego akt

ten przedosta si od razu do wyodrbnionego ju archi-

wum koronnego, gdzie te utrzyma si take w czasach pó-

niejszych.

I tak, jeeli nie z pewnoci bezwzgldn, to w kadym
razie z wyszym stopniem prawdopodobiestwa przyj
mona, e wyodrbnienie skarbca i archiwum
koronnego ze zbiorów katedralnych zamyka si
w granicach czasu, okrelonych datami aktów
krewskiego i wokowyskiego, zatem midzy 14

sierpnia 1385 a 11 stycznia 1386. W wietle tego spo-

strzeenia wyodrbnienie trzeba bdzie w istocie

odnie do ostatnich miesicy samoistnych rz-
dów Jadwigi, zatem na sam schyek przedjagiel-

loskiej doby. Pierwsz, ródowo wyranie powiadczon

wiadomo o istniejcem ju 7 wrzenia 1393 wyodrbnieniu,

ustalona tutaj data wyprzedza o lat okoo osiem.

Z dostojników, o których nadmienihmy poprzednio, e
sprawa wyodrbnienia przedewszystkiem ich dotyczy i ob-

chodzi moga, na stolicy biskupiej krakowskiej zasiada wtedy

Jan Radlica (1382—1391), kanclersk piecz dziery Za-

klika (1384—1409) , a urzd podskarbiski sprawowa —
Dymitr z Goraja (1377—1390).

1



n.

Geneza i czas wyodrbnienia skarbca koronnego.

Na samym skonie przedjagielloskiej doby, w dziedzinie

stosunków, jakie daty si ustali poprzednio \ zachodzi wypa-

dek, zgoa niespodziewany i wyjtkowy: kanclerzem ko-

ronnym zostaj e osobisto, nienaleca do skadu
kapituy krakowskiej. Jest nim Zaklika z Mydlnik, po-

dówczas proboszcz sandomierski, wystpujcy w godnoci

kanclerskiej po raz pierwszy 28 grudnia 1384 2. Bezporedni

jego poprzednik na tem dostojestwie, Jan Radlica, powoany

jest po raz ostatni jako kanclerz pod dat 5 lutego 1382 '.

Jest zatem midzy obu kanclerstwami prawie trzechletnia luka,

której wypenienie moe da pole do rozmaitych domysów.

Pewn jest rzecz, e na owo trzechlecie nie mona przesu-

wa zbytnio czasu urzdowania Radlicy. Ju d. 2 lutego 1382

obrano go biskupem krakowskim, jakkolwiek za jeszcze jako

elekt zatrzyma kanclerstwo^ to przecie zoy je wnet po-

» Por. str. 407 n. 416.

^ Kod. dypl. kat. krak. II. nr. 325. Maurer, Urzdn. kanc.

Wad. Jagiey, Bibl. Warsz. 1877 III. 32. 83, który z drugiego tomu tej

publikacyi nie móg jeszcze korzysta, pierwsz wzmiank o Zaklice od-

nosi do 7 stycznia 1385.

'Maurer, Urzd. kancel. do 1386, 32.

* Wanie ostatni dokument z 5 lutego 1382, na którym wystpuje

jako kanclerz, mieni go : electus Cracoviensis et cancellarius supremus

regni... Polonie. Kod. dypl. kat. krak. II. nr. 314.
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tern, z chwil rzeczywistego objcia godnoci biskupiej. Kiedy

si to stao, nie wiemy dokadnie. S zasadne powody do przy-

puszczenia, e conajwczeniej po 24 maja t. r., do tego bo-

wiem czasu w sprawach biskupstwa krakowskiego dziaa ka-

pitua w zastpstwie biskupa^; ju za pod dat 3 lutego 1383

wychodzi pierwszy dokument Radlicy jako rzdzcego biskupa

^

Ustpienie jego z kanclerstwa przypada zatem bd to na

ostatnie miesice ycia Ludwika (zm. 11 wrzenia 1382), bd
te na czas potem najbliszy. Gdyby przyj, e Zaklika za-

raz po ustpieniu Radlicy obj kanclerstwo, naleaoby po-

cztek jego urzdowania cofn conajmniej do piewszych mie-

sicy r. 1383, a moe nawet do drugiej poowy 1382. Ale

wtedy . natrafimy na szkopu, e na caej przestrzeni czasu od

1382 czy pocztków 1383 a do koca 1384, mimo hczne

zachowane zabytki dokumentowe, nie spotykamy nigdzie Za-

kliki jako kanclerza. Nie moe to chyba by rzecz przypad-

kowa. Najbardziej zasadnym bdzie tu zapewne domys, e
po Radlicy nastpi duszy wakans kanclerstwa. Snadno przy-

j, e jeli dostojnik ten ustpi w ostatnich miesicach y-
cia Ludwika, król, niezbyt zreszt troszczcy si o sprawy

Polski, nie zdy ju zamianowa jego nastpcy, póniej za,

w cigu dwuletniego bezkrólewia, kiedy nie byo adnego
wadcy, a nadzieja zyskania tronu przechylaa si kolejno na

stron Maryi i Zygmunta, Jadwigi i Ziemowita W, ale a do

jesieni 1384 nie doprowadzia do koronacyi jakiegokolwiek

wadcy, nie byo równie monoci obsadzenia kanclerstwa.

Nie byo jej tem bardziej, jeeli przyj, e Radlica ju po

mierci Ludwika zoy kanclerstwo. e w czasie bezkrólewia,

obok kanclerskiego, duo musiao by tego rodzaju wakansów,

dowodzi okohczno, e zjazd w Radomsku z 1384 osobno

musia si t spraw zaj : postanowi on, e wszelkie wa-

kanse obsadzone by maj dopiero po koronacyi nowej kró-

iPor.akty z9i24majal382, Kod.dypl. kat. k rak. II. nr. 315.316-
' Ibid. II. nr. 317.
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lowej ^. Pewno wic Zaklik powoaa na kanclerstwo dopiero

Jadwiga, uzyskawszy koron polsk 15 padziernika 1384

;

wtedy wyUómaczy si take okoliczno, dla czego pierwsza

wzmianka dokumentowa o tym kanclerzu przypada dopiero

na sam koniec 1384 r.

Po raz pierwszy tedy od chwili zjawienia si kanclerstwa

w Krakowie, a na pewno od dwu conajraniej stuleci wstecz —
pomijajc krótki epizod za rzdów Wacawa II — uczyniono

wyom w stale przestrzeganej zasadzie, i urzd kanclerski

winien by zczony z jak godnoci w kapitule krakowskiej.

Rzecz tem bardziej uwagi godna, e nie da si w tym czasie

wykaza take jakikolwiek podkanclerzy koronny, któryby

wchodzi w skad kapituy, i któregoby w lad za tem mona
tu poczyta jako zastpc kanclerza w naczelnym zarzdzie

skarbca, podówczas jeszcze w zbiorach kapitulnych zoonego ^^

Dla czego si to stao, nieatwo dociec. Moe jakie wzgldy

polityczne czy te szczególne uzdolnienie przemówiy za wy-

borem Zakliki, cho rzecz ta nie da si dokadniej okreU,

ile e nie znamy bliej jego przeszoci na ogó, a zwaszcza

jego przeszoci pohtycznej I Moe zreszt by zamiar opa-

trzenia go dodatkowo, przy zdarzonej sposobnoci, kanoni kra-

» Cod. e pis t. I. nr. 2.

« Do poowy listopada 1-381 jest podkanclerzym Szymon z Ruskowa,

a najbliszy znany nam jego nastpca, Klemens z Moskorzowa, wystpuje

po raz pierwszy dopiero w poowie lutego 1387 ; aden z nich nie naley

do kapituy krakowskiej, por. Kutrzeba, Urzdy koron, i nadw. 118. Znowu
wic luka siedmiu lat, moe take spowodowana czciowym wakansem.

' Dugosz, Hist. Pol. III. 372 mieni go Zaklik z Midzygórza,

cho bulla papieska z 1401 nazywa go Zaklik z Mydlnik, Kod. dypl.

Uniw. krak. 1. nr. 19. Mogaby ta rónica da si usprawiedliwi

zmian posiadoci ; có, kiedy s poszlaki, e zaszo u Dugosza baa-

muctwo. Janko z Czarnkowa, Mon. Pol. II. 63.5 w szeregu osób, obda-

rzonych w testamencie Kazimierza W., wymienia niejakiego Jana, który

otrzyma zamek Midzygórze (lohanni castrum Medzigorze). Reproduku-^

jc ten ustp. Dugosz, Hist. Pol. 111.322 wyraa si tak : lohanni

Zaklik castrum Midzygórze. Wsunity zatem zosta Zaklik, i to ja-
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kowsk, aeby uczyni zado ustalonemu zwyczajowi ; zamiar,

w dalszem nastpstwie nieurzeczywisniony, wobec zmian, ja-

kie w sprawie przechowania skarbca w najbliszym potem

czasie zaszy. Tyle pewna, e z samem powoaniem Zakliki

i odstpieniem od zasady czenia kanclerstwa z godnoci
kapituln krakowsk, nie mona czy w zwizek przyczy-

nowy samego wyodrbnienia skarbca koronnego. Wiemy, e
zwizek obu skarbców utrzyma si mimo to jeszcze przez

jaki czas nadal, conajmniej do 14 sierpnia 1385. Inna rzecz,

czy wanie to kanclerstwo, niezwizane z kapitu, nie ua-
twio i nie przyspieszyo samego wyodrbnienia. Mógby si

nawet nasun domys, e spraw wyodrbnienia poruszy

i przeprowadzi sam Zaklika. Nie nalec do kapituy kra-

kowskiej, utraci on ten zwizek ze skarbcem, a zwaszcza

z archiwum koronnem, jaki mieli wszyscy jego poprzednicy na

kanclerstwie, w skad kapituy wchodzcy ; monaby zatem

przyj, e w lad za tem zrodzia si w nim myl wydziele-

nia skarbca ze zbiorów kapitulnych. Wtpi jednak naley,

czy taka pobudka byaby wystarczya do przeprowadzenia tyle

wanej reformy, zmieniajcej gruntownie kilkuwiekow dawniej-

sz praktyk w tej mierze : wszak szkopu ten, jak widzie-

hmy, byby si da usun o wiele atwiej przez dodatkowe,

pewno dla kanclerza niezbyt utrudnione pozyskanie kanonii

kapitulnej. Waniejsza rzecz ta, e po reformie, dla takich

wanie pobudek przeprowadzonej, musielibymy oczekiwa wy-

niku, odpowiadajcego zaoeniu, t. j. utrzymania dalszego za-

rzdu wyodrbnionego skarbca w rku kanclerza. Tymczasem

rzecz zoya si wanie przeciwnie : ustaje wszelki zwizek

koby nazwisko przydomkowe do Jana, podczas gdy w rzeczywistoci jest

to zwyke imi, stojce na równi z Janem. Niemniej wtpliw jest wia-

domo Dugosza ibid. III. 372, niepoparta adnem ródem wspócze-

snem, jakoby ów Zaklika z Midzygórza bra udzia w wyprawie Ludwika
z 1377 celem zajcia Chema, na czele jednej, z chorgwi rodu Topor-

czyków. Gdyby j jednak przyj jako zasadn, objanioby si czciowo,
przez co móg zyska zaufanie Jadwigi.



Geneza i czas wyodrbnienia 449

midzy kanclerstwem a wyodrbnionym skarbcem, a zarzd
jego przechodzi w rce podskarbiego. Ju sam ten moment
wskazuje na to. e osob, której wpyw przedewszystkiem mu-
sia tu zaway na szali, by chyba podskarbi ówczesny —
Dymitr z Goraj a.

Dostojnik to z dawnej jeszcze szkoy Kazimierza W. Ju
w kocowych latach panowania tego króla sprawowa raz

podskarbiski urzd (1368— 1370); jakkolwiek za póniej,

dla nieznanych bhej powodów, ustpi z tego dostojestwa,

przecie po upywie pewnego czasu wróci po raz wtóry na

to samo stanowisko, i w nieprzerwanym ju toku, conajpóniej

od 1377, dziery podskarbiowstwo a do tej chwili, a i potem

jeszcze przez kilka wstpnych lat panowania Jagiey (do 1390).

W krytycznym czasie mia ju dugie za sob lata podskar-

biskiej praktyki ; a mia te duo, jak wszystko na to wska-

zuje, organizatorskiego i reformatorskiego zmysu. Niezwyke

bogactwo aktów treci skarbowej, jakie z czasów tu po wy-

odrbnieniu, od samego zaraz pocztku Jagieowych rzdów,

wykazuje archiwum koronne \ zawiadcza, i umyli i potra-

fi stworzy dokadn kontrol wszelakich tytuów majtko-

wych skarbu koronnego i wszelakich zobowiza, jakie na nim

ciyy
;
jak niemniej, e spraw tej kontroli udao mu si

zwiza cile z samem urzdzeniem stosunków archiwalnych.

I chyba nie jak Minerwa z gowy Jowisza wystrzelia ta myl
u niego dopiero z chwil dokonanej koronacyi Jagiey ; moga
i musiaa go ona zaprzta take wród dawniejszej praktyki

podskarbiski ej. Pokd jednak archiwum koronne zoone
byo w zbiorach katedralnych i stao pod zarzdem kanclerza,

urzeczywistnienie jej nastrczao najpowaniejsze trudnoci.

Z aktami, przechowywanymi w obcym, trudniej dla dostojnika

wieckiego dostpnym zbiorze, poddanyn obcemu zarzdowi,

brako tu koniecznego, bezporedniego zetknicia. Ju wic
sam ten wzgld zasadniczy móg mu wskaza potrzeb prze-

» Por. str. 278 n.

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. 29
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prowadzenia reformy, móg zrodzi denie do wyodrbnienia

skarbca i poddania go bezporedniemu swojemu zarzdowi.

Ale sam ten wzgld pewno nie rozstrzygn jeszcze sprawy
;

w kadym razie nie starczyby do wytómaczenia, dla czego

z dokonaniem reformy nie przeczeka Dymitr a do prawido-

wego uoenia si stosunków w pastwie, z chwil objcia

rzdów przez nowego wadc, dla czego wyodrbnienie, o ile

ustalone poprzednio granice czasowe s zasadne, dokonao si

w czasie, tak mao odpowiednim do przeprowadzenia zmian

w dziedzinie zarzdu wewntrznego, w chwili kiedy wanie
w penym toku znajdowaa si akcya o pozyskanie tego

wadcy. Inne jakie pobudki musiay tu jeszcze dziaa, i to

takie, dla których wanie wtedy okazaa si potrzeba doko-

nania reformy.

eby uchwyci zwizek rzeczy, musimy tu sign
w czasy odleglejsze i zestawi waniejsze momenty z dawniej-

szych dziejów urzdu skarbnikowskiego i podskarbiskiego,

jak si nam one przedstawiaj w wietle dat, dostarczonych

przez ówczesne róda ^

Urzd skarbników (thesaurarius), zjawiajcy si w doku-

mentach nierychlej, jak dopiero w czasie dokonanego ju roz-

dziau Polski na dzielnice, suy mia niewtpliwie odczutej

potrzebie scentralizowania naczelnego zarzdu skarbowego

kadej dzielnicy w rku jednego z dostojników ksicych.

Dla tego wszystkie dzielnice maj takich skarbników, a ka^da

z nich w zasadzie tylko jednego ; dla tego te, skoro oddzieh

si od niej jaka dzielnica mniejsza, powstaje w niej nowy,

do zarzdu majtku tamtejszego ksicia powoany skarbnik.

Kiedy jednak póniej, w kolei wypadków, doszo tu i ówdzie

do ponownego zczenia takiej czasowo wyodrbnionej dziel-

nicy z jej pniem zarodowym, utrzymuje si nadal, si doko-

nanego faktu, urzd tamtejszego skarbnika, podobnie zreszt,

* Co do szczegóów, na które tu powoujemy si, por. zestawie-

nia w Dodatku III.
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jak inne utworzone tymczasem urzdy ; w nowej, z pocze-
nia takiego zronitej dzielnicy jest ju zatem skarbników

dwu, czy wicej, stosownie do dawniejszych stosunków po-

dziaowych. Takim sposobem naprzykad zjednoczona dzielnica

maopolska ma póniej osobnych skarbników krakowskiego

i sandomierskiego, a Wielkopolska, skutkiem dawniejszych po-

dziaów, skarbników gnienieskiego, poznaskiego i kaliskiego

czy ldzkiego. Rozumie trzeba, e w tej nowej caoci dzielni-

cowej kady z skarbników prowadzi wprawdzie zrazu naczelny

zarzd skarbowy, ale ju tylko w odniesieniu do swojej ziemi,

wic n. p. w Maopolsce jeden tylko w krakowskiej, a drugi

tylko w sandomierskiej ziemi ; co znaczy, e wbrew ustalonej

pierwotnie zasadzie powstawaa tu decentrahzacya tego za-

rzdu. Niedogodnoci takiego stanu rzeczy day si zapewne

odczu rycho ; nie dziw wic, e wobec tego ksita podej-

muj gdzieniegdzie stosowne reformy, aeby przywróci da-

^vniejsz jedno naczelnego zarzdu skarbowego caej odnonej

dzielnicy swojej.

Pierwsz tego rodzaju reform, w ródach bardzo wy-

ranie wystpujc na jaw, podj Przemys II, w czasie,

kiedy po zgonie Bolesawa kahskiego udao mu si zjednoczy

ca Wielkopolsk w swem rku. Dla osignicia wytknitego

celu zuytkowa on tu w sposób odpowiedni istniejc zdawna

instytucy podskarbich (subthesaurarius, vicethesaurarius). By
zrazu podskarbi, jak wskazuje sama nazwa, niczem wicej,

jak zwykym zastpc skarbnika^, na ogó wic dziaa móg
tylko w razie zachodzcej po jego stronie przeszkody, lub

conajwicej, obok niego, jako podwadny mu pomocnik. Jego

znaczenie urzdnicze i spoeczne jest przez cay niemal jeszcze

cig w. XIII podrzdniejsze ; dla tego, w otoczeniu ksicia,

rzadko jeszcze wiadkuje na dokumentach, a w niektórych

dzielnicach zgoa tu nawet nie jest powoywany : moe to na-

wet nie przypadkowe tylko zjawisko, jeno wypyw tego, e

1 Por. trafne spostrzeenie Kutrzeby, Urzdy koron, i nadw. 60.

29*
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gdzieniegdzie nie byo wcale podskarbiowstwa. Na tym urzdzie

jednak opar si Przemys, dc do scentralizowania zarzdu

skarbowego caej Wielkopolski. Jednego z podskarbich, pozna-

skiego, moe jedynego, jaki tu mimo trójdzielno urzdu skar-

bnikowskiego istnia, niejakiego Grabi, wadca ów zwiza ci-

le z swoim dworem (subthesaurarius noster lub curie nostre)

i poruczy mu naczelny zarzd caego skarbu wielkopolskiego

(subthesaurarius tocius Polonie). W przeciwstawieniu do trzech

skarbników tej dzielnicy, którzy wyjtkowo tylko albo zgoa

nigdy nie jawi si jako wiadkowie na dokumentach

Przemysa, wystpuje on tu bardzo czsto na caej przestrzeni

czasu od wczeniejszych lat panowania tego wadcy w caej

Wielkopolsce, a do samego niemal jego zgonu (1284—1294),

jak gdyby dla stwierdzenia, jak bhzkim i cigym jest jego

stosunek do ksicia, jak yw i nieprzerwan powierzona mu
dziaalno urzdowa. Spotnia od razu ten urzd i doszed

do górujcego znaczenia w dzielnicy, a doszed do kosztem

i w przeciwiestwie do urzdu skarbników miejscowych, któ-

rych zepchn na podrzdniejsze stanowisko ; niebezpodstawny

zapewne nasunie si domys, e przetworzyh si oni ju wtedy

w tytularnych przedewszystkiem urzdników ziemskich.

Skutkiem zmiennych losów, jakim po zgonie Przemysa

podlega Wielkopolska, przyczana kolejno do innych, wik-

szych lub mniejszych kompleksów terytoryalnych, omówiona tu

reforma tego wadcy nie zdoaa utrwali si na stae ; upada

jako zjawisko jednodniowe. Ale w zjednoczonej przez ostatnich

Piastów Polsce powtarza si jej kopia — najwierniejsza.

Bardzo wyranie da si ona stwierdzi ju w poowie w. XIV,

za podskarbiowstwa witosawa (1350 [1335]— 1361 i 1364

—

1366), wystpujcego znowu, w dokumentach Kazimierza W.,

pod nazw vice -lub subthesaurarius noster albo curie nostre,

i, co bardziej znamienna, pod okreleniem generalis subthe-

saurarius ; i to tak czsto, e jedyna wzmianka o wspócze-

nie istniejcym skarbniku krakowskim nie stoi do tych li-

cznych jego wystpie w adnym stosunku. Znowu wic urz-
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dnik, dawniej podrzdny, wznosi si na stanowisko przedniego

dostojnika, kierujcego caym jednym wanym dziaem zarzdu

publicznego ; rónica polega tylko na tem, e poddany jego

wadzy obszar, to nie zjednoczona z kilku czasowo wydzielo-

nych ziem wiksza dzielnica, ale przewana cz dzielnic

polskich, zespolonych teraz w jedno pastwow. Przyczem,

jak za Przemysa, ów podskarbi utrwala to swoje znaczenie

kosztem pokrewnego urzdu, który dawniej zajmowa-t prze-

dniejsze, kierujce stanowisko, a mianowicie kosztem wszystkich

skarbników dzielnicowych, poród nich take i skarbnika kra-

kowskiego. Skarbnicy owi bd to czciowo zanikaj ^, bd
te utrzymuj si wprawdzie nadal, ale ju tylko jako urz-

dnicy tytularni. Podskarbiska wadza urosa tedy do zna-

czenia przez przeciwstawienie jej wadzy skarbnika, nie

przez jakie harmonijne poczenie jej z instytucy samego

skarbnikowstwa, jak rzecz t zgoa mylnie w ostatnich cza-

sach pojto 2. Urosa samorodnie przez to, e dawniejszy

podrzdny urzd, który w pocztkach by wprawdzie urzdem

ksicym, ale z biegiem czasu nabra cech urzdu ziemskiego,

przetworzony zosta ponownie w urzd nadworny królewski

1 Tak, zdaje si, stao si ze skarbnikiem krakowskim, o którym

ostatnia wzmianka siga r. 1361. Póniej, nie tylko do koca przedja-

gielloskiej doby, ale i do koca wieków rednich, jak wynika z zesta-

wie Fedorowicza, Urzd. i dostojn. wojew. krak., Arch. kom. hist.

VIII. 1 n., nie ma o skarbnikach krakowskich adnych wiadomoci.

2 Mianowicie Kutrzeba, Urzdy koron, i nadw. 61—63, który^

poczynajc od Kazimierza W. (wzgl. okietka) wszystkich w kolei czasu

wystpujcych skarbników i podskarbich chronologicznie przeplata i ze-

stawia na równi ze sob, jakoby piastujcych ten sam w zasadzie urzd,

który tylko promiscue okrelany by raz nazw thesaurarius, innym ra-

zem yicethesaurarius (rónica wycznie terminologiczna). Tymczasem

conajmniej do r. 1361 oba te urzdy istniej równolegle obok siebie,

kady z osobna, i dla tego przedstawiciele kadego z nich winni by
zgrupowani w osobne, wzajem wyrónione szeregi

;
po roku za 1361

istnieje ju w ogóle (w Krakowie) jeden tylko z tych urzdów — podskar-

biski.j e w czasie do 1361 coraz mniej zmianek o skarbnikach, wy-

pyno std, e urzd ten wobec rosncego znaczenia podskarbich co.
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wzgl. pastwowy, wyposaony peni naczelnej wadzy skar-

bowej, i to na przestrzeni caego pastwa. Przez takie ujcie

genezy tej sprawy tómaczy si samo przez si, dla czego

w dalszeni nastpstwie rzeczy, a do upadku Rzeczypospolitej,

naczelny zarzdca skarbu koronnego zatrzyma ju nazw pod-

skarbiego, cho w okreleniu tem tkwia w zasadzie myl pod-

porzdkowania czy podrzdnoci wobec jakiego urzdu wy-
szego, którego w rzeczywistoci nad sob nie mia ; i dla czego

trzeba byo jeszcze przeszo jeden wiek trwajcych wysików

ze stony podskarbich, eby im, pod koniec XV stulecia \ w a-
ciskiem przynajmniej sownictwie urzdowem, zapewni do-

stojniejszy tytu : thesaurarius regni -.

raz bardziej traci na znaczeniu
;

prof. Kutrzeba wychodzi natomiast

z zaoenia, i znaczenie skarbników musiao by cigle takie samo, jak

pierwotnie, e wic nieliczne teraz o nich wzmianki, zjawiajce si rze-

komo wtedy tylko, kiedy nie wystpuj podskarbiowie, s dowodem ja-

koby zupenego spywu obu ych urzdów ze sob. ródem caego ba-

amuctwa jest okoliczno, e autor pomin najwaniejsz wiadomo,
zawart w Ar eh. Sang. II. nr. 25, stwierdzajc równoczesne istnie-

nie skarbnika i podskarbiego w Krakowie jeszcze pod r. 1S61, a drug
wiadomo w Kod. dypl. Mogi. nr. 66 w przyp., która wskazywaa
na to samo, przez dowoln, niezasadn zmian datacyi dokumentu pró-

bowa uzgodni z swoj teory. Por. Dodatek III.

* Kutrzeba, Urzdy koron, i nadw. 71.

* Skutkiem mylnego ujcia genezy urzdu podskarbiskiego zna-

laz si te Kutrzeba ibid. 71 w trudnem pooeniu, majc wytóma-
czy powody, dla których naczelny zarzdca skarbu koronnego zatrzyma

potem na stae nazw podskarbiego. Musia tu ostatecznie poprzesta na

stwierdzeniu, e »wówczas to widocznie (w XIV w.) powstaa polska nazwa

podskarbi, bdca tómaczeniem tytuu yicethesaurarius, a raczej wypara
nazw skarbnika, odpowiadajc nazwie aciskiej thesaurarius«. Ten po-

gld, gdyby go nawet przyj w caoci, nie objani niczego, nie wy-

wietli bowiem, dla czego wanie »podskarbi« wypar «skarbnika« ; nie

mówic ju o tem — w myl poprzednich wywodów — e o wyparciu,

jednej nazwy przez drug (co do tego samego urzdu) nie mona myle
skoro wanie w krytycznym czasie, kiedy ksztatowa si nowy urzd
podskarbiski, jako powoany do naczelnego zarzdu skarbem pastwa, obie

nazwy odnosiy si jeszcze, jak dawniej, do dwu zgoa odrbnych urzdów.
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Czy ta centralizacya zarzdu skarbowego, jak j widzimy

przeprowadzon w poowie XIV w., w czasie urzdowania

podskarbiego witosawa, dokonsia si dopiero wtedy, czy

te pocztkiem siga moe w dob jeszcze odleglejsz, nie da

si rozstrzygn na pewno. Nie jest przecie wykluczona mo-

liwo cofnicia jej w dawniejsze, okietkowe jeszcze czasy
;

naleaoby tylko przyj, e wtedy podjta zostaa myl scen-

tralizowania zarzdu w rku dotychczasowego skarbnika, nie

podskarbiego krakowskiego. Na caej przestrzeni czasu od zje-

dnoczenia Polski przez okietka a do wystpienia Switosawa
(1306—1350 wzg. 1355) zachowaa si w ródach jedyna

tylko wiadomo o podskarbim krakowskim Arnoldzie (1331j,

najlepsza wskazówka, e dostojnik ten zajmowa wtedy da-

wniejsze jeszcze, podrzdne stanowisko urzdnicze. Za to s
w tym czasie czstsze wiadomoci o skarbnikach. Dwaj pier-

wsi z tego okresu, Micha Pekowic (1306— 1307) i Sieciech

(1310) nazywani s jeszcze albo pokrótce thesaurarius, albo

nawet thesaurarius Cracoviensis. Ale ju Mikoaj (1320) wy-

stpuje z nieuywanym dawniej tytuem thesaurarius curie

nostre. Jest wic ju zwizek tego urzdu z dworem jako ta-

kim, e za dwór nie tylko krakowskiemi, ale ogóhio-pastwo-

wemi sprawami mia si zajmowa, wic byaby w tem po-

rednia wskazówka, e dostojnik ów dziery w rku zarzd

caego skarbu pastwowego. I znowu nastpca Mikoaja, Al-

bert (1334— 1339), obok dawniejszych nazw thesaurarius lub

thesaurarius Gracoviensis, uywa te znamiennego tytuu

:

thesaurarius regis. Znowu wic nieatwo uzna go za dziel-

nicowego tylko skarbnika, i raczej przypuci mona, e mia
poruczony sobie z ramienia króla zarzd centralny*.

> W dobie podziaowej (przed 1306 wzgl. 1300) skarbnicy kra-

kowscy wystpuj najczciej jako thesaurarii lub thesaurarii Craco-

vienses, wyjtkowo jako thesaurarii nostri (ducis). Wtedy jednak thesau-

rarius ducis oznacza moe oczywicie tylko zarzdc skarbowego w od-

nonej dzielnicy. Co innego w zjednoczonej Polsce : thesaurarius regis ; tru-

dno wobec takiej tytulatury przyzna mu charakter tylko dzielnicowy. e
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Gdyby to przypuszczenie o dokonanej ju za okietka

centralizacyi skarbowoci miao si okaza zasadnem, daaby
si zarazem stwierdzi moliwo ideowego zwizku tej re-

formy z podobn reform Przemysa II. W ostatnich latach

ycia tego wadcy okietek wszed w najcilejszy do niego

stosunek, i, jak zaraz od pocztku sta si spadkobierc wiel-

kiej jego myh politycznej zjednoczenia Polski i odnowienia

królestwa \ tak te, dopiero zreszt w póniejszej dobie pano-

wania, skorzysta móg z pomysu, urzeczywistnionego ju przez

Przemysa w zakresie tyle wanego dziau zarzdu publicznego.

Rónica polegaaby tylko na tem, e reforma okietkowa opara

si zrazu o urzd skarbnikowski, nie podskarbiski, jak u Przemy-

sa. Dla czego póniej, za Kazimierza W., z usuniciem skarbnika

na drugie miejsce, wcigna w swe tryby urzd podskarbiski,

nie da si wyjani z ca pewnoci. Ale domniemalnych

przyczyn takiej zmiany przytoczy mona kilka do wyboru.

Moe dzielnicowy charakter urzdu tak silnie zespoli si ju
z pojciem skarbnikowstwa, e nie dao si ono utrzyma na

stae jako organ zarzdu centralnego. Moe te skarbnicy, po-

woani do tego urzdu, okazali brak dostatecznego uzdolnienia,

czy te zawiedli pooone w nich zaufanie, skutkiem czego

trzeba byo zwróci si do — podskarbich. Wanie z tego

ostatniego powodu dokonaa si wspóczenie bardzo podobna re-

forma ustroju skarbowego w Czechach. Kiedy tamtejsi zarzdcy

skarbu, podkomorzowie, przez rozrzutno i brak dostatecznej

sprystoci, sprowadzili pogorszenie si finansów czeskich,

usun ich Karol IV od funkcyj skarbowych, i ustanowi no-

pozatem nazywany jest czasem take thesaurarius Cracoviensis, w tem

nie tkwi szkopu w przyjciu wysnutego' tu wniosku : albo to zatrzy-

mana sil cikoci dawniejsza tytulatura dzielnicowa, nieodpowiadajca

ju rzeczywistej treci wadzy, albo, co prawdopobniejsza, okrelenie,

wzite od siedziby skarbnika. Tak samo Grabi, kierownik scentralizo-

wanego zarzdu skarbowego Wielkopolski, móg te by w jednym z do-

kumentów nazwany subthesaurarius Posnaniensis

^ O czem w osobnej, przygotowanej do druku pracy.
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wych naczelnych zarzdców skarbu, t. z. mistrzów komory

królewskiej. Stao si to w r. 1348 ^. Data dziwnie zbliona

do czasu, w którym na dworze Kazimierza W. wystpuje

pierwszy podskarbi jako naczelny zarzdca skarbu pastwowego.

Jakkolwiekbd zreszt pojmiemy pocztek tej sprawy,

tyle pewna, e w drugiej poowie rzdów Kazimierza W.,

w cigu kilkakrotnego, duszego urzdowania witoslawa, jest

ona ju ustalona : podskarbi jest naczelnym zarzdc caego

skarbu królewskiego ^ W spadku po Swi tosawie obej-

muje to stanowisko Dymitr z Goraja, któremu zno-

wu przypado kierowa skarbem za dwoma po kolei nawro-

tami. Za pierwszym razem (1368— 1370) tytulatura jego jest

jeszcze taka sama, jak u poprzednika : po krotce vicethesaura-

rius, lub subthesaurarius noster (regis). Ale w drugim okresie

jego urzdowania (1377— 1390) w tytulaturze tej dokonywuj

si dwie zmiany. Obok nazw dawniejszych, czciowo jeszcze

uywanych, zjawia si tu mianowicie take tytu : thesaurarius

(po raz pierwszy 1378), a pozatem, zarówno ten, jako te
i dawniejszy tytu (vicethesaurarius) czy si te czsto z okre-

leniem : regni Polonie (od 1377).

Có sdzi o tych zmianach? Pojawienie si tytuu the-

saurarius, to z pewnoci nie » pomiszanie « nazw, czy take

i treci wadzy obu dawniejszych dostojników skarbowych

krakowskich, skoro — jak widzielimy — nowa podskarbiska

wadza zrodzia si samorodnie i w przeciwiestwie do równo-

czenie istniejcej wadzy skarbnikowskiej. W uyciu tego ty-

tuu musi zatem tkwi równie jaka myl nowa. Na ogó
mona j rozumie dwojako. Albo tak, e odpowiednio do rze-

^ Kap ras, Pravni d6j. zemi kor. ces. II. 202. 203.

2 Midzy pierwszym a drugim okresem urzdowania witosawa
wystpuje w jednym tylko dokumencie z 1362 podskarbi Wojsaw z tytu-

em : Cracoviensis. Nie ma podstawy do twierdzenia, e to nawrót do

dawniejszej zasady dzielnicowoci tego urzdu ; móg Wojsaw by za-

rzdc caego skarbu królewskiego, a pisa si podskarbim krakowskim
ze wzgldu na siedzib. Por. str. 456 przyp. 1.
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czywistego stanu rzeczy podkrelony tu zostai fakt naczel-
nego kierownictwa zarzdu skarbowego, któremu pojciowo

odpowiada w zasadzie tytu skarbnika, nie podskarbiego. O
tyle to ©skrelenie skarbnikowstwa daoby si zestawi ze zna-

czeniem dawnego urzdu skarbnika krakowskiego, który

byl rów^nie naczelnym zarzdc skarbu ; rónica zachodziaby

tylko w tern, e tamten skarbnik sprawowa ów zarzd w je-

dnej tylko dzielnicy, gdy tutaj chodzi o zarzd naczelny w ca-

em pastwie. Ale mona ów tytu poj take jako odpo-

wiednik pewnych aspiracyj podskarbiego, majcych na celu

uzyskanie rzeczowo penej wadzy w dziedzinie zarzdu

skarbowego, zatem poddanie sobie tej, czy tych jego gazi,

które dotd z pod wpywu podskarbiego byy wyczone. Tak
za — jedyn zreszt — gazi wyczon, to by zarzd

zoonego osobno w zbiorach katedralnych skarbca koronnego,

spoczywajcy dotd w rku kanclerza.

Byoby rzecz przedwczesn, na podstawie tej jednej

wskazówki, rozstrzyga stanowczo, o któr z obu tych rzeczy

naprawd chodzio. x4.1e nie jest to moe przypadek, e czy
si z ni chronologicznie prawie równoczesna, a raczej o rok

wczeniejsza, wskazówka druga : przeksztacenie dawniejszego,

stale dotd uywanego okrelenia podskarbiego : noster lub

curie nostre (regis) — na : regni, lub regni Polonie.

Ta reforma tytulatury nie jest odpowiednikiem jakiejkolwiek

zmiany zakresu dziaania podskarbiego pod wzgldem teryto-

ryalnym. Zarzdza ju conajmniej okoo poowy XIV w.

subthesaurarius generalis króla dochodami jego z caego pa-
stwa, i niczem wicej — terytoryalnie — nie móg te za-

rzdza vecethesaurarius regni Polonie. Ale tkwi w niej do-

sadny wyraz zmieniajcego si, czy te zmienionego charakteru

urzdowego wadzy podskarbiskiej. Podkrelona tu myl, e
to urzdnik nie wycznie królewski, ale zarazem, albo raczej

przedewszystkiem : pastwowy \ e wic nie tylko spenia sub

* Kutrzeba, Urzdy kor. i nadw. 62. 63, który niedostatecznie
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Z ramienia monarchy, ale zarazem w imienia pastwa, jako

odrbnej dla siebie caoci pojciowej, jako osobnej organiza-

cyi. Nie tutaj miejsce wchodzi w wywietlenie genezy tej

doniosej zmiany ustrojowej, odnoszcej si zreszt nie do sa-

mego tylko urzdu podskarbiskiego. Naley przecie uwzgl-

dni sam fakt jej dokonania, a zarazem poruszy pytanie,

czy ta zmiana, o ile dotyczy podskarbiego, nie moga wpyn
take na dalszy przebieg losów skarbca koronnego.

Wykazalimy ju poprzednio, e od czasów koronacyi

okietka, z trwaem przywróceniem królewskoci w Polsce,

jak niemniej pod wpywem dokonywujcych si równoczenie

na Zachodzie przemian w pojciu i ustroju pastwa, insygnia,

jako uosobienie pastwowoci i rzeczywistego ju wtedy kró-

lewskiego dostojestwa Polski, nabray znaczenia szczegól-

nego ^ e za insygnia tworzyy pie i najwaniejsz cz
skadow skarbca koronnego, przeto w odpowiednim stosunku

roso te znaczenie samego skarbca, a mianowicie utrwalay

si w jego pojciu coraz wicej elementy prawno-pastwowego

znaczenia
;
jego za gówny objtek stawa si najcenniejszym

skadnikiem majtku, który w zasadzie uwaany by wpraw-

dzie jeszcze za majtek wadcy, ale coraz bardziej prze-

indywidualizuje tu kolej zjawisk, i ocenia cznie tytuatur na przestrzeni

kilkudziesiciu lat (1320— 1386), musi oczywicie stwierdzi, e okrelenia:

curie i regni mieszaj si ze sob, e wic przemiana jest tylko czysto

zewntrzna, czyli, e tyczy si tylko nomenklatury, ale nie ma adnego
znaczenia, o ile chodzi o charakter urzdu. Bd ley w zestawieniu

zjawisk, nalecych do dwu odmiennych w rozwoju tej sprawy okresów.

Switosaw, i nawet sam Dymitr, kiedy po raz pierwszy prowadzi za-

rzd skarbu, tytuowali si zawsze tylko sub-lub vicethesaurarius po

krotce, lub z dodatkiem noster albo curie nostre (regis), nigdy regni, czy

regni Polonie ; natomiast od r. 1377 Dymitr nie wystpuje nigdy z okre-

leniem noster czy curie nostre, jeno zawsze ; regni albo regni Polonie,

lub conajwyej z tytuem vicethesaurarius (thesaurarius) bez dodatku-

Przeciwstawienie jest tu bardzo wyrane i jaskrawe, i domaga si w na-

stpstwie tego odrbnej charakterystyki tego urzdu, poczynajc od 1377 r.

» Por. str. 186 n.
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dzierga si w majtek naprawd pastwowy ^ W lad za tem
mog.a i musiaa sobie torowa drog, chociaby powoli, myl,
eby, jeeli dotd zarzd jego i stra byy osobne, kierownictwu

naczelnego zarzdcy skarbu pastwowego niepoddane, wci-
gn go w zakres bezporedniego oddziaywania tego dostojnika.

Pokd podskarbi by urzdnikiem cile królewskim, jak przez

cay czas panowania Kazimierza W., sprawa caa moga
si jeszcze porusza w starych, zdawna utartych ramach,

skoro sam król niczego tu nie uzna za potrzebne zmieni.

Ale z chwil, kiedy urzd podskarbiego co do istotnej, we-

wntrznej treci przetworzy si w urzd pastwowy, nabra
ona musiaa szczególnego znaczenia i domaga si przepro-

wadzenia odpowiednich reform. W owem tedy nowem ukszta-

towaniu si charakteru podskarbiowstwa, jak je u Dymitra

z Goraja ledzi moemy ju od 1377, tkwiy in potentia
aspiracye do rozcignicia zarzdu podskar-
biskiego na skarbiec koronny.

Do tych momentów zasadniczych przyczyy si jeszcze

w najbliszych potem czasach szczególnie wane wzgldy
polityczne. Pokd w Polsce, w dwu ostatnich przedstawi-

cielach linii królewskiej, panowaa stara dynastya rodzima,

uznana ostatecznie nawet przez wspózawodniczcy z ni przez

jaki czas ród luksemburski, nie grozio niebezpieczestwo,

eby ktokolwiek z zewntrz dopuci si móg zamachu na

skarbiec celem przywaszczenia sobie insygniów i uycia ich

za rodek do ubiegania si o tron polski. Ale ju w cigu

panowania Ludwika zmieniy si te rzeczy gruntownie. Nie

zostawia Ludwik adnego syna, któryby w prowidowy spo-

sób obj po nim panowanie, a caa jego akcya yciowa o

zapewnienie nastpstwa córkom, doprowadzia wprawdzie do

uznania ich praw, ale nie zdoaa nawet ustah, która z dwu
królewien osign ma koron w Polsce. Ju przez to co do

nastpstwa po Ludwiku wchodziy w rachub dwie naraz. |

* Por. str. 188. 190.
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osoby, a obok nich take dwaj, za ycia ojca zmówieni z kró-

lewskiemi córkami ksita
;

pozatem otwieraa si mono
zabiegów ze strony innych jeszcze wadców o rk jednej

z królewien, a przez to take o koron polsk. Wisia w po-

wietrzu cay szereg kandydatur do tronu, jak si to okazano

jaskrawo zaraz w bezkrólewiu z 1382—1384, i w najbli-

szych potem czasach, kiedy w szeregu pretendentów przewi-

jaU si po kolei Marya i Zygmunt luksemburski, Jadwiga

i Wilhelm austryacki, a obok tych dwu par Ziemowit IV ma-

zowiecki i ostatecznie Jagieo. W szeregu tych kandydatur

oczywicie jedna tylko moga by ostatecznie podan ze

stanowiska interesu pastwowego. Interes ten nakazywa

baczno, eby insygnia nie dostay si jakim przypadkiem

w rce kandydata niepodanego, bo wtedy, wbrew najywotniej-

szym moe potrzebom pastwa, mogyby mu one posuy za

tahzman do osignicia wytknitego celu, albo przynajmniej

za wygodne narzdzie do czynienia wstrtów przeciwnikowi.

Dotychczasowe miejsce przechowania skarbca w kapitule

i dotychczasowy sposób jego stray i zarzdu nie daway
pod tym wzgldem penych rkojmi bezpieczestwa. Pa-

mitano moe wypadek, w zasadzie pewno najpodaszy, a

przecie przy ocenie tej sprawy bardzo znamienny, jak w swo-

im czasie Przemysowi II udao si uwie koron ze skarbca

krakowskiego
;
pamitano moe take dokonany przez Wa-

cawa zabór insygniów, mniejsza o to, e tym razem nie z kra-

kowskiej, jeno z gnienieskiej katedry zostay uwiezione.

A gdyby nawet przypuci, e zdarzenia te wyszy ju z pa-

mici, sama istota rzeczy wskazywaa na moliwe podobne

niebezpieczestwo. Mieci si dotd skarbiec w przechowaniu

instytutu kocielnego, pod bezporednim nadzorem organów

duchownych. Nawet ów jedyny dostojnik pastwowy, który

zlecony mia sobie jego zarzd, kanclerz, by z zawodu du-

chownym, do ostatniej prawie chwili czonkiem tej samej ka-

pituy, w której zbiorach przechowywa si skarbiec : zwi-
zany z ni cisymi wzami wspólnoci stanowej i wspólnego
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interesu instytucyi samej. Linia interesów duchowiestwa nie-

koniecznie i musiaa po linii interesów pastwowych ; mogy
by midzy niemi rozbienoci czy to zasadnicze, czy przy-

godne, te ostatnie czasem nawet z pobudek czysto osobistej

natury wypywajce. Do przypomnie, e niefortunny kan-

dytat na biskupstwo poznaskie, Dobrogost, kiedy go wybrano

pod koniec ycia Ludwika, nie hczc si z obowizujcymi

dawniejszymi ukadami o nastpstwo, nie pytajc nikogo o

zgod, samowolnie przyrzek Ziemowitowi IV ukoronowa go

zaraz po zgonie króla ; i to samo przyrzeczenie, znowu bez

liczenia si z wol kierujcych czynników, zoy temu ksi-

ciu w rok póniej (1383) arcybiskup gnienieski Bodzanta ^.

Co si tu stwierdzi dao o duchowiestwie wielkopolskiem,

to w oderwaniu moliwem byo take w katedrze krakowskiej.

To jeeh kiedy, to przedewszystkiem w burzliwych czasach

po zgonie Ludwika, wród krzyujcych si rozlicznych kan-

dydatur, nie byo rzecz bezpieczn pozostawia skarbca

w rku organów kocielnych ; tem bardziej, e wanie wtedy,

skutkiem dugiego wakansu kanclerstwa, a nastpnie przez powo-

anie Zakliki, zoyo si tak, e nawet ów jedyny dostojnik,

który dotd z ramienia wadcy czy pastwa wykonywa mia
nad nim stra w kapitule — kanclerz koronny, w skad teje

kapituy nie wchodzi 2.

W krytyczne stadyum przesza ta sprawa w chwih,

kiedy, ju po koronacyi Jadwigi 15 padziernika 1384, wród
rokowa, przez panów polskich nawizanych i czciowo ju
przeprowadzonych z upatrzonym na tron Jagie, niespodzie-

wanie, w Krakowie samym, znalaz si zmówiony z królow

w dziecistwie — Wilhelm austryacki. Ze wszystkich kandy-

datów do rki Jadwigi, a przez to take do tronu polskiego,

on jeden tylko zdoa przedrze si do serca Polski, tam, gdzie

1 Szczegóy u Szujskiego, Ludw. wg. i bezkr. po jego mierci,

Opow. i rostrz. hist. 122. 144.

* Por. str. 445.
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zoone byy insygnia królewskie ; a przynosi z sob, dla ich

caoci i nietykalnoci, tern wiksze niebezpieczestwo, e mia
za sob królow sam. Mona byo obawia si zasadnie, e
Jadwiga nie zawaha si przed niczem, eby mu dopomóc do

osignicia celu, a zwaszcza, eby podstpem, czy przez uje-

dnanie biskupa i kapituy, chociaby kosztem daleko idcych

ofiar na ich rzecz, odda mu w rce znamiona wadzy kró-

lewskiej, i w ten sposób polityków polskich, snujcych inne

zamysy, zaskoczy faktem dokonanym. W wspóczesnej zapisce

ksigi miejskiej krakowskiej zachowaa si wiadomo, i
w czasie tym dopenione nawet zostao poczenie maeskie
midzy Jadwig a Wilhelmem '. Wiadomo, i przekaz ten poj-

mowany bywa w sposób dwojaki : bd to dosownie, jako

wiadectwo rzeczywistej konsumacyi maestwa, bd te na

odwrót, jako stwierdzenie faktu przypuszczonego wprawdzie

przez ówczesne mieszczastwo, ale rzeczywicie niezdarzonego,

w zwizku z wiadomoci Dugosza, i Wilhelm nie zosta

dopuszczony na zamek I Jakkolwiekbd rzecz pojmiemy^

jedno nie ulega wtpieniu : e Wilhelm albo ju by na zamku,

albo grozio bezporednie niebezpieczestwo przedostania si

jego na zamek. Jeeli kiedy, to w takiej chwih trzeba si byo
mie na ostronoci, eby w jego moc nie dostay si zoone
tame w zbiorach katedralnych insygnia, trzeba byo dziaa
szybko i stanowczo, eby je usun z pod moliwej rozporz-

dzalnoci królowej.

Zapiska miejska o dopenieniu maestwa z Wilhelmem

nosi dat 23 sierpnia 1385, a dotyczy wypadku, zdarzonego

najprawdopodobniej dzie przedtem, 22 sierpnia. Z dziwn
dokadnoci przypada ona na krótki zreszt okres czasu mi-
dzy 14 sierpnia 1385 a 11 stycznia 1386, który poprzednio,

* Post nupciarum domine regine consummacionem. Najst.

ksigi i rach. m. Krak. cz. II. 63.

* Por. Szujski, Lud. wg. i bezkról. po jego mier., Opow.

i roztrz. hist. 174 175.
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na zasadzie zgoa innych, niezalenych wskazóweic ustahlimy

jako najprawdopodobniej szy czas wyodrbnienia skarbca. Na-

suwa si zasadny domys, e wic to wyodrbnienie stoi

w cisym, przyczynowym zwizku z niebezpie-
czestwem, jakie ze wzgldu na moliwy zamach
Wilhelma czy królowej samej grozio skarbcowi,
aprzez to take caej ówczesnej polityce panów
maopolskich, i e dokonane zostao albo potajemnie przed

królow, albo chociaby nawet z pogwaceniem jej wyranej

woli przeciwnej. e w tyle wanej dziejowej chwili nie co-

fano si nawet przed gwatem wobec modocianej wadczyni,

dowodzi chociaby znany epizod o unicestwieniu jej zamiaru

utorowania sobie z toporem w rku drogi przez zaparte bramy

zamkowe do wybraca swego serca ^. Popiera za ten domys
bardziej jeszcze ta okoliczno, e jest to jedyne, naturalne

i dostateczne wytómaczenie, dla czego wyodrbnienie skarbca

nastpio wanie wtedy, w ustalonych poprzednio granicach

czasu, nie kiedykolwiek przedtem czy póniej. Jak widzielimy

mogy tu wprawdzie dziaa i dziaay na pewno take pewne

pobudki zasadnicze, przemawiajce za rozdziaem skarbców
;

ale niezmiernie trudno byoby odnale przyczyny, dla których

w tym wanie czasie miayby one doj do rozstrzyga-

jcego znaczenia. Wszak cae ówczesne ycie pastwowe Pol-

ski byo w stanie rozburzenia i niepewnoci, przygotowyway

si najwaniejsze wypadki : powoanie Jagiey i poczenie

z Litw, a krzyoway równoczenie denia panów i królo-

wej samej, wprowadzajc w cae ówczesne ycie publiczne

czynnik niepewnoci i zamieszania. Wyodrbnienie, pojte jako

zwyczajna reforma zarzdu skarbowego, prawie e nie da si

zmieci w takich ramach dziejowych, zwaszcza e bardzo

atwo mona byo reform tak odoy do najbliszych po-

tem czasów, kiedy zapanuj prawidowe stosunki w pastwie.

Tylko jaki wany moment polityczny, od razu z ca groz

1 Dugosz, Hist. Pol. III. 457.
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wystpujcy, móg tu wpyn, eby t rzecz z pospiechem,

bez wyczekiwania dalszego rozwoju wypadków, zaatwi na-

tychmiast.

Zwrócimy jeszcze uwag na inny szczegó, który, o ile

z jednej strony tómaczy stwierdzone w ródach zjawisko

osobliwe, nieatwo poj i wyrozumie si dajce, o tyle

z drugiej da si te przytoczy jako porednie poparcie wy-

snutego co do dopiero wniosku. Widzielimy, e w r. 1393

skarbiec koronny przechowywany jest w kilku po kolei miej-

skich domostwach prywatnych, i e znajduje si w nich naj-

prowdopodobniej od kilku poprzednich lat wstecz, od pierwszej

chwih wyodrbnienia. Jak niedogodnem, nieodpowiedniem byo

dla to pomieszczenie, dowodzi okoliczno, e co chwila trzeba

go byo przenosi z jednego domu do drugiego ^ Gdyby przy-

j, e wyodrbnienie dokonao si w sposób normalny i pra-

widowy, naleaoby tu oczekiwa zgoa innego uoenia si

stosunków. Naleaoby przyj, e powziwszy zamiar wyod-

rbnienia, przygotowano uprzednio stosowne dla skarbca po-

mieszczenie w jakiej budowli publicznej, przedewszystkiem

w zamku królewskim, i e dopiero po takiem przygotowa-

niu skarbiec zosta tam zoony, eby ju potem na stae po-

zosta w nowo wyznaczonem miejscu. Nic z tego ; w pierw-

szych latach po wyodrbnieniu musi on tua si w rónych

domach prywatnych. Widocznie w chwili, kiedy go wydzie-

lano ze zbiorów katedralnych, nie byo dla przygotowanego

innego miejsca stosownego ; widocznie okazaa si potrzeba

jakiej natychmiastowej, nieprzewidzianej przedtem decyzyi,

i natychmiastowego jej wykonania, a w lad za tem przenie-

sienia skarbca — gdziekolwiekbd. Musiano do tego

celu obra jaki zwyky dom prywatny, w miecie samem

pooony, mniejsza o to, czy przyjmiemy, e by to dom ów-

czesnego podskarbiego, czy te jakikolwiek inny. eby jednak

te wszystkie rzeczy wyjani, trzeba zarazem uzna, e skarb-

'
1 Por. str. 429 n.

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. 30
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cowi, przechowanemu dotd w obrbie wawelskiego wzgórza,

zagrozio tame jakie nage, a zarazem powane niebiezpie-

czestwo, i e w nastpstwie tego umieszczenie go w domu
miejskim, poza obrbem jego lecym, dawao wiksze rkoj-

mie nietykalnoci, anieli pozostawienie w zbiorach katedral-

nych. Jako taki za wypadek w ustalonych poprzednio grani-

cach czasowych da si pomyle tylko zamierzona czy rze-

czywista bytno Wilhelma na zamku.

Omówione co dopiero wypadki sierpniowe z 1385 s
najprawdopodobniejszem tem, które podoy naley pod fakt

wyodrbnienia skarbca koronnego. Mohwo zamachu Wil-

helma, a take i królowej, na skarbiec, a w lad za tem

take konieczno usunicia go ze zbiorów katedralnych na

Wawelu, dadz si zreszt pomyle take w odmiennym nieco

sposobie, w najcilejszym zreszt zwizku z wypadkami sier-

pniowymi. Gdyby przyj, e w czasie pierwszego pobytu Wil-

helma w Krakowie dla jakichkolwiek przyczyn, n. p. ze wzgldu

na niespodziewane zaskoczenie tym wypadkiem, nie zdoano

jeszcze usun insygniów ze skarbca katedralnego, to w ka-
dym razie, w najbliszym czasie po jego oddaleniu si, nie-

bezpieczestwo groce insygniom zgoa jeszcze nie mona
byo uwaa za usunite. Zachodzia moliwo ponownego

zjawienia si Wilhelma w Krakowie, jak te to stao si rze-

czywicie w samych pocztkach r. 1386 ^. Dowiadczenie

sierpniowe nakazywao nadal czujn baczno i wczesne

ubezpieczenie si co do insygniów, eby si nie dostay w nie-

powoane rce. Wyodrbnienie da si zatem przyj jako

mohwe take i po 22 sierpnia 1385, i to na caej jeszcze

dalszej przestrzeni kilku miesicy a do 11 stycznia 1386.

W kadym razie sama istota rzeczy domagaa si i w tym

wypadku pospiechu, moe nawet tajemnego dziaania ; dla

tego take i w ramach tego ostatniego przypuszczenia

1 Szujski, Ludw. wg. i bezkról., Opow. i rozstrz. hist. 182.
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objani mona dostatecznie, dla czego skarbiec przeniesiono

do jakiegokolwiek prywatnego domu w obrbie samego miasta.

Tak postawiona kwestya nasuwa cay szereg dodatko-

wych pyta szczegóowych co do sposobu, przedmiotów, mo-

liwych stadyów wyodrbnienia, wreszcie co do osób, w spra-

wie owej dziaajcych
;

przedstawimy je tu z obowizku

wszystkie po kolei, cho nie kade z nich da si rozwiza
choby w przyblieniu, a jeszcze mniej w sposób, dajcy zu-

pen pewno.
Wic najpierw : komu przyzna gówn inicyatyw

wyodrbnienia, i kto by tej myh wykonawc? Prawie

e z koniecznoci nasuwa si tu pod rozwag osoba pod-

skarbiego Dymitra z Goraja. Wskazalimy ju poprze-

dnio, e same wzgldy zasadnicze, tkwice w dokonanem

przeobraeniu jego dostojestwa w urzd pastwowy, za ta-

kiem wyodrbnieniem przemawiay ^
; zreszt najblisze na-

stpstwo wyodrbnienia : poddanie skarbca pod zarzd pod-

skarbiego, wskazuje wyranie, kto tu przedewszystkiem musia;

by czynnym. Popiera zreszt ten domys wszystko, co wiemy

o stanowisku politycznem Dymitra na ogó, a o stosunku jego

do zabiegów Wilhelma w szczególnoci. Jak czujne mia oko

na t ostatni spraw, dowodzi okohczno, e tradycya o Ja-

dwidze, torujcej sobie z toporem w rku drog do Wilhelma,

nie komu innemu przypisuje zasug powstrzymania królowej,

jak tylko Dymitrowi, i to jemu samemu 2. Suszna przyj
w tym zwizku, e, jak osoby królowej, tak te i królewskich

insygniów on przedewszystkiem broni przed Wilhelmem. e
za wobec Jagiey, zanim on jeszcze dostpi korony i obj
rzdy, mia ju do wykazania jakie zasugi szczególne, wy-

nika std, i wadca ten, udajc si na lub i koronacy do

Krakowa, kiedy panowie maopolscy przybyli na jego spotka-

nie do Sandomierza, znowu nie kogo innego, jak Dymitra

* Por. str. 458 n.

* Demetrii tandem militis de Goray precibus expugnata coeplum

omisit. Dugosz, Hist. Pol. III. 457.

30*
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wybra z poród nich, eby mu powierzy misy polityczn

(zaproszenie na chrzest) do Wielkiego Mistrza Zakonu ^ Nie

wspomina ju o tem z osobna, e póniej, a do zgonu (1400),

Dymitr trwale zostaje w askach Jagiey, powoany, po zo-

eniu dostojestwa poskarbiego (1390), na tyle wane i z osob
królewsk tak blizko zwizane stanowisko marszaka koronnego.

Jaki stosunek szczególnej wdzicznoci i zaufania, oparty wi-

docznie na usugach, wywiadczonych jeszcze przed objciem

rzdów przez Jagie, wie tu króla z Dymitrem
;
jego akcya

w sprawie zabezpieczenia insygniów przed Wilhelmem moga
tu odegra rol szczególnie donios.

I znowu pytanie dalsze : czy wyodrbnienie to przed-

stawi sobie jako akt jednorazowy, czy zoony: czy

wic przeniesienie caego objtku skarbca i archiwum dokonao

si naraz, albo przez kilka wprawdzie aktów, ale cznie, w jakiej

cigoci ze sob, czy te raczej uoyy si stosunki w ten

sposób, e zrazu wydzielono ze zbiorów katedralnych tylko

jak cz skarbca, a nastpnie dopiero, niejako dodatkowo,

reszt nalecych tu przedmiotów. Pobudki polityczne, które

na wyodrbnienie przedewszystkiem wpyny, nie wykluczaj

tej ostatniej moliwoci, zwaszcza jeH przyj, e do wyod-

rbnienia przyszo wród wypadków sierpniowych 1385. Bo

wtedy nie byo czasu na przeprowadzenie systematycznego,

duszej pracy domagajcego si rozdziau obu poczonych
skarbców i archiwów ; trzeba byo dziaa spiesznie, eby
przedewszystkiem ratowa to, co byo najwaniejszem i naj-

bardziej zagroonem, t. j. insygnia ; i dopiero kiedy one ju
przedostay si w inne przechowanie, stworzywszy jakoby

zawizek nowego, wyodrbnionego skarbca, mogo si dokona
kiedy póniej dalsze, zupene rozdzielenie obu zbiorów. Na-

wet gdyby przyj, e pomys rozdziau zrodzi si i przepro-

wadzony zosta dopiero po wypadkach sierpniowych, pod sam

1 Dugosz, Hist. Pol. III. 459. 462. Podkrela ten fakt Szujski,
Ludw. wg. i bezkról., Opow. i roztrz. 181.
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koniec 1385, czy sam pocztek 1386 r., takie czciowe zrazu

tylko wyodrbnienie samych insygniów, ze wzgldu na wska-

zan moe tjemnoó postpowania, da si przyj jako rzecz

moliwa. Przytem mona tu nawet wyrazi domys, e wpraw-

dzie od pierwszej chwili czciowego wyodrbnienia dalsze

nabytki skarbca skadano od razu w nowem jego pomieszcze-

niu prywatnem, jak wokowyski akt, czy choby nawet Zie-

mowitowy dokument z poowy grudnia 1385, jak wreszcie

bogaty zasób innych aktów od samego pocztku panowania

Jagiey, wraz z nowymi nabytkami tego wadcy w insygniach

i rzeczach wartociowych ^ ; e jednak przenoszenie dawniej-

szego, starszego objtku, w katedralnych zbiorach zoonego,

mogo by rozoone na jaki okres duszy, chociaby na lata

cae. Moe wyrazem tego niedokonanego jeszcze w caoci

wyodrbnienia jest znana nam zapiska z 7 wrzenia 1393,

wspominajca nie o zoonym podówczas w domu Pileckiego

skarbcu na ogó, jeno przechowywanych tame necessaria

multa domini regis^.

Nieobojtnem jest take pytanie, jak sobie wyobrazi sam

sposób przeprowadzonego wyodrbnienia; a mia-

nowicie, czy dokonao si ono w jakim sposobie zwyczajnym,

niejako urzdowym, w kadyjn razie jawnym ; czy te moe
tajemnie i z uyciem moliwego podstpu. To ostatnie pytanie

nabierze zwaszcza szczególnego znaczenia w tym wypadku,

jeeli przyjmiemy, e chodzio zrazu o jak akcy nag,

o usunicie na razie samych tylko insygniów z pod moliwej

rozporzdzalnoci Jadwigi i Wilhelma. Akcya tajemna, pod-

stpna, nie jest tu przypuszczeniem tak niemoliwem, jakby si

to moe na pierwszy rzut oka wydawao. Jak zawsze w po-

lityce, tak zwaszcza i wtedy, kiedy chodzio o wane cele,

nie przebierano w rodkach, i kady uwaano za odpowiedni,

» Por. str. 107 n. 124. 219.

*Piekosiski, Rachunki dworu kr. \V. Jagiey 165; por.

str. 429.
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byleby tylko doprowadzi do zamierzonego wyniku. Wszak
niedawno temu, 1370 r., nie kto inny, jak podkanclerzy pa-
stwa, Janko z Czarnkowa zabra podobno tajemnie insygnia

z grobowca Kazimierza W., eby ich dostarczy Wodzisa-
wowi Biaemu i uatwi przez to rodzimemu ksiciu kandy-

datur do tronu polskiego przeciw Ludwikowi i. e i Dymitr

z Goraja nie nalea do ludzi, którzyby si zawahali przed

uyciem rodków niezwykych, kiedy chodzio o urzeczywistnie-

nie wytknitego celu politycznego, wiadczy znane nam jego

zachowanie si wobec Jadwigi podczas sceny przy bramie

zamkowej.

Jaka akcya tajemna czy podstpna nasunaby
si jako konieczno w tym zwaszcza wypadku, gdyby przy-

puci, e zamiarom Dymitra grozi, czy te przeciwstawiony

zosta rzeczywicie opór kanclerza, dotychczasowego w zasa-

dzie naczelnego zarzdcy skarbca. Czy Zaklika sta tu w prze-

ciwiestwie do Dymitra, o tem snu mona tylko niedo
okrelone domysy. Nie ma podstaw do przypuszczenia, eby,

mimo uzyskan od Jadwigi samej nominacy na kanclerstwo 2,

sta w przeciwnym Dymitrowi obozie politycznym : owszem,

cay przebieg wypadków zdaje si wskazywa na to, e wszyst-

kie ówczesne wpywowe osobistoci w Maopolsce stanowiy

zwart cao z wytknitym celem osadzenia Jagiey na tro-

nie polskim i odsunicia ode innych kandydatów. Zabezpiecze-

nie insygniów przed zamachami Wilhelma czy Jadwigi mogo tedy

odpowiada w zupenoci take stanowisku pohtycznemu Za-

khki. Inna rzecz, czy mimo to na zatrzymaniu ich w zbiorze

katedralnym nie zaleao mu z innych powodów. Móg on

przecie sam zdwoi czujno co do ich stray, i przez to,

1 Por. szczegóowy wywód o tej, zdawna historygrafi nasz zaj-

mujcej sprawie, owietlony nowemi wkazówkami ródowemi, u D-
browskiego, Elbieta okietkówna, Rozpr. Akad. Umiej., Wydz. hist.

S. II, XXXII. 382 n.

* Por. str. 447.
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nie naraajc na szwank sprawy gównej, utrzyma suc
kanclerzom prerogatyw zarzdu skarbcem ; tem bardziej, e
wyodrbnienie, chociaby chwilowe, miecio w sobie niebez-

pieczestwo precedensu, który doprowadzi móg, jak w isto-

cie te doprowadzi, do trwaego pozbawienia kanclerzy do-

tychczasowej ich w tej dziedzinie funkcyi. Mohwo sprze-

cznoci midzy deniami Dymitra a intencyami czy ujawnion
wyranie wol Zakliki, a zatem take konieczno podjcia przez

Dymitra jakiej akcyi w tajemnicy przed nim, eby przyj
w posiadanie insygniów, nie da si tedy wykluczy bezwzgl-

dnie. Ale zaraz zaznaczy trzeba, e nie jest to przypuszcze-

nie koniecznie. Okoliczno, e Zaklika nie nalea do kapituy

krakowskiej, e skutkiem tego rodziy si trudnoci co do

strzeenia insygniów przez niego samego, moga, ze wzgldu
na wytknity gówny cel polityczny, skoni go do ustpstw

wobec Dymitra ; a take i moment zasadniczy, sprawa dalszego

utrzymania zarzdu skarbca, w^obec braku wszelakiego zwizku
samego Zakliki z kapitu, móg tu snadnie ustpi na drugie

miejsce. Moe nie bdzie w tem przesady, jeeli stwierdzimy,

e brak owego zwizku, przypadkowo wtedy po raz pierwszy

od kilku wieków wystpujcy, spraw wyodrbnienia skarbca

uatwi i przyspieszy.

Bardziej na uboczu w caej tej sprawie staa kapitua

krakowska i jej zwierzchnik, biskup Radlica. Nie im przysu-

giwaa wasno, nie do nich nalea waciwy zarzd skarbca

koronnego ; w zasadzie mogo im tedy by rzecz obojtn,

na jakie tory skieruj si dalsze jego losy i koleje. Porednio

tylko, ze wzgldu na samo przechowanie skarbca w katedral-

nych zbiorach, moga ich ta rzecz dotyczy : eby przez wy-

danie go w niepowoane rce nie cign odpowiedzialnoci

na siebie. A wanie tutaj grozio takie niebezpieczestwo

;

bo prawo rozporzdzania skarbcem przysugiwao królowej,

jego za usunicie zmierzao wanie do pokrzyowania moliwych

jej zamiarów. Dobrowolne wydanie insygniów z przechowania

w katedrze da si zatem pomyle tylko w tym wypadku,
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jeli przyjmiemy, e przeway.y tu wzgldy polityczne.; e, co

zreszt moliwa, biskup wraz z kapitu stali równie po
stronie kandydatury Jagielowej, i e, dla uchronienia skarbca

od moliwych zamachów Wilhelma, uznali za rzecz wskazan
odda go w inne rce. Zreszt i ten wniosek nie bdzie tu

konieczny : bo, niespuszczajc z oka gównego celu polity-

cznego, moga kapitua sama rozcign baczniejsz stra nad

insygniami, i w ten sposób, zachowujc cenne, od wieków wy-

konywane prawo przechowywania skarbca, odeprze zarazem

moliwe na zamachy ze strony niepodanego kandydata do

tronu. Gdyby przyj, e ten ostatni wzgld doszed w kapi-

pitule do znaczenia, trzebaby znowu dokonane wtedy prze-

niesienie insygniów wytómaczy jak tajemn czy podstpn
akcy Dymitra.

Wszystko to szczegóy, których raczej tylko w ksztacie

postawionych zapyta dotkn mona, anieli objani je cile

sformuowanemi, dokadnemi odpowiedziami. Poruszylimy je

z umysu, eby wskaza na moliwo rónych kombinacyj

a zarazem stwierdzi, e którakolwiek z nich da si uzgodni

z gównem naszera zaoeniem co do genezy wyodrbnienia

skarbca. To za zaoenie, wprowadzajce fakt rozdzial'u

w przyczynowy zwizek z wypadkami z drugiej poowy 1385 r.,

jakkolwiek oczywicie dla braku bezporednich wiadomoci

ródowych nie da si postawi jako twierdzenie niewruszalne,

nabiera przecie, w wietle zestawie poprzednich, znamion
duego prawdopodobiestwa.

Przyjmujc je, stwierdzimy tu rzecz, któr nieraz zauwa-

y mona w innych podobnych wypadkach : e budowa czy

ramy ustrojowe pewnej instutucyi, wytworzone i ustalone du-

gotrwaym rozwojem dawniejszym, skutkiem pewnych, chwi-

lowych wydarze pohtycznych doznaj czciowego wgicia

lub zaamania, a w nastpstwie tego trwaego w dalszym

cigu rzeczy przeobraenia. W wypadku niniejszym skarbiec

i archiwum koronne, zwizane dotd z instytucy kocieln

nie tylko przez samo miejsce przechowania, ale take przez:
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wykonywany nad nimi zarzd dostojnika pastwowego, który

by zarazem czonkiem duciiownego stanu i samej kapituy kra-

kowskiej, podlegy zupenemu zewieczczeniu; a równocze-

nie z tern dokonaa si te wana przemiana w zakresie dzia-

ania dwu najprzedniejszych dostojestw koronnych, kancler-

stwa i podskarbiowstwa, poczona z przesuniciem odpowie-

dniego dziau ich waciwoci urzdowej. Wobec przetworzonej

w ten sposób instytucyi, staway nowe, odmienne po czci
zadania do spenienia, obejmowali nad ni rzd inni ludzie,

majcy jej wskaza nowe kierunki dziaania i nowe cele do

urzeczywistnienia. Poczyna si — na ogó — nowy insty-

tucyi tej okres rozwojowy.
Poczyna si u samego skonu przedjagielloskiej doby,

której wytworem by dawniejszy ksztat instytucyi. W chwili,

w której Jagieo obejmowa rzdy, zmiana bya ju rzecz

dokonan. Do reform, o których mówilimy poprzednio, i do

czcego si z niemi rozszerzenia dziaalnoci tej instytucyi

mona te byo przystpi zaraz od pocztku jego panowania.

Prawda, e rozpoczynano t prac w warunkach ze-

wntrznych zgoa nieoobliwych. Staroytne, dostojne zbiory

koronnego skarbca rozpocz musiay tuaczk po zwykych
prywatnych domostwach. Po kilku wiekach wspóycia z nie-

mniej szanownymi, starymi zbiorami katedry samej, z dawnego

swego przechowania w katedralnej budowli na królewskim

Wawelu przedostay si do domów, stojcych gdzie w sza-

rym tumie podgrodzkich czy miejskich budowh Krakowa.

Gdyby nie byo innych wiadectw, sam ten sposób pomie-

szczenia skarbca w owym czasie wskazywaby wyranie na to,

e to jaka przeomowa chwila w jego losach, e skoczy
si jaki dawniejszy okres jego dziejów, a zacz nowy, dla

którego jeszcze nie znaleziono ustalonych odpowiednich kszta-

tów zewntrznych. Na czem rzecz skoczy si, chyba nie

mona byo wtpi. Nie gdzieindziej byo miejsce dla koron-

nego skarbca, jak na Wawelowem wzgórzu królewskiem. Skd
wyszed, tam te i wróci po jakim czasie, tylko e wróci
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ju inny : nie jako cz skadowa katedralnych zbiorów, jeno

jako wyodrbniona, osobna, wieckiemu zarz-
dowi poddana cao.

Z chwil ustalenia si prawidowych stosunków w pa-
stwie, po objciu tronu przez Jagie, kiedy moUwo za-

machów na insygnia koronne staa si rzecz bezprzedmiotow,

sprawa nowego pomieszczenia skarbca moga by rozwizana

przez jakiekolwiek zwyke zarzdzenie rzdu pastwowego. Ale

zrazu nasuny si widocznie pewne trudnoci co do wyszukania

dla odpowiedniego pomieszczenia. Do zbiorów kapitulnych

skarbiec wróci ju nie móg, skoro zarzd jego przeszed

w rce wieckiego, z kapitu niezwizanego dostojnika skar-

bowego. W królewskim znowu zamku na Wawelu widocznie

nie od razu dao si wyszuka czy przysposobi odpowiednie

dla pomieszczenie. Takim sposobem skarbiec przez pewien

jeszcze czas musia chroni si w domach prywatnych, zanim

powróci na zamek.

Kiedy si to stao — niewiadomo. Pewno nie zbyt dugo

po roku 1393 ; i moe to nie przypadek, e znane nam dwie

zapiski z tego roku \ jak byy pierwszem wiadectwem istnie-

jcego wyodrbnienia, tak te s ostatniemi pewnemi wiado-

mociami o prywatnem pomieszczeniu skarbca. Jeszcze tylko

pod dat 4 maja 1394 jest lad, niedo zreszt pewny, e
to pomieszczenie prywatne i w tym czasie istnie mogo ^. Doka-

dnej, wyranej wiadomoci o przeniesieniu skarbca na zamek

królewski nie znajdziemy w adnem ródle, jak jej zreszt

nie znalehmy take o samem wyodrbnieniu. Nie znajdziemy

' Por. str. 429.

' W rachunkach podskarbiskich pod t dat zapisano wydatek
;

item famulis, qui manserant Cracovie circa thesaurum, quum dominus

Henricus (podskarbi Hicza) Schidloviam recesserat, Piekosiski, Rach.

dworu kr. WJ. Jagiey 191. Wic znowu z powodu wyjazdu podskar-

biego okazuje si potrzeba jakiej szczególnej stray skarbca, podobnie

jak w r. 1393, kiedy jego prywatne pomieszczenie wyranie jest po-

wiadczone.
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take — o ile zdoalimy stwierdzi — jakich wskazówek

porednich, któreby dat powrotu skarbca na zamek pozwo-

liy ustah przynajmniej drog kombinacyi, jak si to okazaio

mohwem co do samego wyodrbnienia i jego daty. Moe inne

dociekania, czy jakie nowo odkryte róda rzuc kiedy

wiato na t spraw.





DODATKI.





I.

Materya do objanienia sprawy rzekomego uwizienia

i zwrotu insygniów koronnych 1370-1412,

Ze wzgldu na to, i Dugosz w opowie swoj o zwro-

cie uwizionych rzekomo przez króla Ludwika insygniów pol-

skich wplót osob Andrzeja Rona, a Paprocki równie wspo-

mina, i Sulisaw Roen zwróci niewymienionemu bliej kró-

lowi polskiemu insygnia koronne i, okazaa si potrzeba bli-

szego, ródowego rozpatrzenia stosunków genealogicznych i ma-

jtkowych rodu Ronów mniej wicej do poowy w. XV, ce-

lem krytycznego owietlenia tych poda. Ze wzgldu na roz-

miar niniejszego wywodu musielimy go wyczy w osobny

dodatek.

Jedyn, jak dotd, prób ródowego opracowania histo-

ryi Ronów podj ychliski^. Rzecz to niewtpliwie warto-

ciowa nie tylko przez ustalenie wielu nieznanych dawniej-

szym heraldykom szczegóów, ale take przez usunicie li-

cznych bdów, jakie oni popenili; szczególnie cenna take

i przez to, e zuytkowaa czciowo nieogoszony dotd dru-

kiem materya archiwalny. Ale i tej pracy daleko do wy-

czerpania przedmiotu, zreszt i ona popenia usterki i bdy;
wreszcie, pooywszy gówny nacisk na ustalenie kwestyj ge-

nedogicznych, nie rozpatrzya z naleyt cisoci i wszech-

» Por. str. 91. 134. 140.

* ychliski, Zota ksiga szlach. pol. V. 270 n.
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stronnoci historyi majtkowej Ronów, która dla objanie-

nia kwestyi insygnialnej przedstawia pierwszorzdne znaczenie.

Std okazaa si potrzeba ponownego zajcia si tym przed-

miotem, oczywicie, w cisem tylko dostosowaniu do zaga-

dnienia gównego, t. j. do objanienia sprawy udziau Ronów
przy rzekomym zwrocie insygniów. Dla tego zestawienie po-

nisze doprowadzamy tylko do poowy XV w., sigajc do

szczegóów póniejszych o tyle tylko, o ile one rzucaj pewne

wiato na stosunki dawniejsze.

Punktem wyjcia przy rozpatrywaniu dziejów tej ro-

dziny, jest akt dziau ojcowizny, zeznany r. 1370 przed s-
dem ziemskim krakowskim przez dwu braci rodzonych Kle-

mensa i Piotra Ronów (dominus Clemens Rosze et Petrus

eodem cognomine cognominatus), dziedziców Ronowa z przy-

legociami, synów Heleny i, jak niej zobaczymy, najpraw-

dopodobniej Michaa ^ Odkadajc szczegóowy rozbiór tego

dokumentu na dalsze miejsce, zaznaczamy tu tymczasowo,

e przedmiot dziau stanowio na ogó dwanacie posiadoci,

z których wszystkie pooone s w ziemi sdeckiej w para-

fiach, (wedug podziau z XVI w.) Ronów, Palenica, Przy-

donica, Brunik, Tropie, Zbyszyce i Lipnica, i to w bezpo-

redniem lub najbliszem ze sob ssiedztwie, tworzc rodzaj

zwartego klucza majtkowego. Sami Ronowie nale nie-

wtpliwie do rodu Gryfitów; stwierdzaj ten szczegó nie tylko

wszyscy póniejsi heraldycy, ale take staroytne wiadomoci

ródowe, po czci urzdowe. Tak r. 1433 marszaek koronny

Jan Olenicki, syn Dobrochny Ronównej % naganiony w szla-

chectwie, wiedzie wiadków de clenodio materno Griflfones';

Dugosz, wspominajc o Ronach z drugiej poowy XV w.,

dalszych potomkach wymienionego powyej Piotra, nazywa

» Kod. dypl. Maop. I. nr. 306.

2 Por. niej sir. 493. 494.

3 Hel cel, Pomn. II. nr. 2476.
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ich: de armis Griffonum^, a najstarsza zachowana piecz
Ronów z 1560 r. wyobraa równie Gryfa ^

Pytanie co do samego pocztku tego rodu, jak przewana

cz podobnych pyta odnonie do innych rodów szlachec-

kich, nie da si rozwiza naukowo-. Na ogói stwierdzi

mona, e w jakim bliej nieoznaczonym czasie wyodrbnili

si jako osobna cao rodowa z wspólnego pnia wiebodzi-

ców-Gryfitów ; lub, gdyby przypuci pocztek ich cudzoziem-

ski, do czego zreszt nie ma dostatecznej podstawy, i co naj-

mniej prawdopodobna*, e przybywszy do Polski, znowu
w czasie bliej okreli si niedajcym, przyjci zostali do

wspomnianej wspólnoty rodowej Gryfitów. Natomiast moli-

wem jest postawienie i przyblione przynajmniej rozwizanie

pytania: jakie s najdawniejsze lady istnienia Ronów w Pol-

* DJugosz, Lib. benef. U. 303.

* Piek osiski, Herald, pol. 56.

' Co o tej sprawie napisali dawniejsi heraldycy i historycy, nie

nadaje si do dyskusyi naukowej, ani nie zasuguje na ni. Wedug
Paprockiego, Herby, wyd. Turów. 131, Ronowie pochodz od jakie-

go cudzoziemca »Rosinusa«, który osiedliwszy si, niewiadomo kiedy,

w Polsce, zmieni nazwisko na »Roen«. Nakielski, Miechovia 11. 43,

za nim Niesiecki, Herbarz, wyd. Bobrów. IV. 305. 308 Avywodz ten

ród od mitycznego Jaksy, brata Popiela, ksicia ^serbskiego* (wpyw
przybranego z biegiem czasu przydomka Ronów >Jaksa«, o którym ani

iladu w kilku pierwszych wiekach istnienia tego rodu, lub na odwrót,

przydomek Jaksa przybrany pod wpywem powyszej bani); przyczem

przeprowadzaj dalsz filiacy rodu przez osoby Marka, wojewody kra-

kowskiego z pierwszej wierci XIII w., jego syna Suka i rodziny Ru-

szczyców (wpyw uywanego take i przez t ga herbu Gryf). Ju
ychlin ski. Zota Ksiga V. 271, oceniajc najagodniej te podania,

stwierdza, i >zwizki te nie dadz si udowodni*. Nielepszym od tam-

tych co do jakoci i wartoci, jest pomys Morawskiego, Sdeczczy-

zna II. 29. 30, który Ronów wywodzi od Zawiszy z Rosenberga (Ro-

nowa) w Czechach, który zosta city, poczem rodzina jego miaa si

achroni na Wgry, a stamtd za okietka przenie si do Polski (ro-

dzina Rosenbergów jeszcze przez kilka wieków potem odgrywa wy-

bitn rol w Czechach!)

* Por. niej str. 486 n.

6 a 1 z e r O., Skarbiec i archiwum koronne. 3J
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sce, a zarazem do jakiego czasu odnie mona ich osiedle-

nie si w ziemi sdeckiej, gdzie ich ju w r. 1370 spotykamy

w posiadaniu znaczniejszego kkicza majtkowego.

R. 1336 królowa-wdowa Jadwiga okietkowa, pani ziemi

sdeckiej, wydaje akt, moc którego trzy wsie w ziemi tej

pooone, Gródek, Glinnik i Przydonic, wasnoci »Gzedche

heredis de Gzedczycz, subagazonis Cracoviensis«, przenosi

z prawa polskiego na niemieckie i. Z tych trzech wsi Przy-

donica, jak zobaczymy niej, ju w r. 1370 naley do ma-

jtku Ronów. Ich waciciel z 1336, Gedko Gedczyc, lub jak

go tu nazwano »de Gzedczycz «, naley do rodziny Giedczyc-

kich, herbu Gryf^. Wnet po nim, r. 1354, wystpuje w aktach

(moe jego syn) »Clemens dictus Getczicz*^. Na innym, pra-

wie e wspóczesnym dokumencie Kazimierza W. z 1359

wiadkuje znowu Clemens, nieopatrzony wprawdzie przy-

domkiem Gedczyca, ale za to okrelony jako heres de Ra-

dnyowicz*. Radniowice (dzi Radajowice), to wie w ziemi

sdeckiej, w blizkiem ssiedztwie Gródka, Ghnnika i Przydo-

nicy, posiadoci Gedka Gedczyca z 1336; suszna wic przy-

j, e ów Klemens, dziedzic Radajowic, to ten sam Klemens

Gedczyc, o którym wspominaj akty z r. 1354. Radajowice,

to znowu, jak stwierdzimy poniej, jedna z posiadoci, które

wchodz w skad klucza ronowskiego, nalecego r. 1370

do Ronów. Dwie zatem wsie, Przydonica i Radajowice, je-

dyne z caego tego klucza, o których day si zebra wiado-

moci wczeniejsze, nale w czasie 1336—1359 do Gedczy-

ców (Giedczyckich). Ze wzgldu na tosamo posiadoci,

jako te wspólny Gedczycom i Ronom herb Gryf, a wreszcie

1 Kod. dypl. Maop. I. nr. 206.

2 Dugosz, Hist. Pol. III. 520; Niejsiecki, Herbarz IV. 313;

Boniecki, Herbarz VI. 37.

s Kod. dypl. Mogi. nr. 70; take na podrobionym dokumencie

tynieckim z 1354, Kod. dypl. Tyniec, nr. 73; ten wiadek móg tu

by wzity oczywicie tylko z jakiego dokumentu autentycznego.

*'Kod. dypl. Maop. III. nr. 731.
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Z uwagi na to, e na krótko przed zjawieniem si Klemensa

Rona (1370) wystpuje jako waciciel tych samych czci
majtkowych Klemens Gedczyc (1354—1359), mogaby si

nasun myl, e przydomek Ronów, to tylko odmienna,

moe wieo przybrana nazwa tego samego rodu, który nie-

dawno przedtem okrelany by przydomkiem Gedczyców, i e
Klemens Gedczyc z lat 1354—1359, to ta sama osoba, która

r. 1370 i póniej wystpuje pod nazw Klemensa Rona; e
wic Ronowie, to tylko kontynuacya Gedczyców, i e ród

ten conajmniej ju r. 1336 osiedlony by w ziemi sdeckiej,

w dobrach, które take i póniej (1370) tutaj posiada.

Mimo wszystkie te, pozornie za takiem przypuszczeniem

przemawiajce wzgldy, naley jednak owiadczy si prze-

ciw niemu. Klemens Roen wedug wszelkiego prawdopodo-

biestwa by w r. 1370 w bardzo jeszcze modym wieku,

i nierychlej te, jak dopiero wtedy, uzyska samodzielno ma-

jtkow i, nie móg zatem ju na 11 — 16 lat przedtem

(1354—1359) wystpowa jako dziedzic dóbr ziemskich, a za-

razem wiadek dokumentowy. Waniejsza jeszcze rzecz inna.

Gdyby Gedczyce poprostu przetworzyh si w Ronów, naten-

czas zarówno indywidualizujca ich dawniejsza nazwa, jako

te sam ród, nazwy tej uywajcy, wchonity niejako przez

Ronów, byby by musia póniej znikn z widowni. Tym-

czasem take i po roku 1370, obok niewtpliwych Ronów,
istniej Gedczyce (Giedczyccy), i to na pewno osoby, które,

ju chociaby ze wzgldu na imiona, jakie nosz, nie dadz
si utosami z wspóczenie yjcymi, innych imion uywa-
jcymi Ronami^; nawet Dugosz pod r. 1396 opowiedzie

potrafi smutne koleje ycia Rafaa Giedczyckiego, który po-

» Por. niej str. 490.

* Daty z dziejów rodziny Giedczyckich zob. u Bonieckiego, Her-

barz VI. 37 (Paszko, Trestka, Rafa 1361, 1373), który jednak mimo to

nie ustrzeg si bdu, i odnosi do nich (zamiast do Ronów) fakt pó-

niejszej sprzeday klucza ronowskiego na rzecz Kurowskich. Por. niej

str. 521.

31*
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pad w niewol Opolczyka^. Wypywa std, e Gedczyce,

lubo wspóklejnotnicy Ronów, s przecie odrbnym od nich

rodem, e wic, jeeli oni w czasie 1336—1359 posiadaj

dobra, nalece do póniejszego klucza ronowskiego, to nie

byli tam jeszcze podówczas osiedli Ronowie. Osiedlenie si

Ronów w ziemi sdeckiej jest zatem wypadkiem bardzo nie-

dawnym przed r. 1370; naley go zamkn w granicach

krótkiego okresu czasu 1359—1370, i do tego te czasu do-

piero odnie bdzie mona zbudowanie zamku Ronowa,
który, jak wiadczy nazwa, powsta tu móg dopiero z osie-

dleniem si Ronów. Inna rzecz, e wspóklejnotnictwo z Ged-

czycami mogo da pochop czy uatwi Ronom ich osiedlenie

si w Sdeczczynie.

Ale skd w takim razie mogli tu przyby Ronowie?

Czy zachodzi potrzeba wywodzi ich wprost z zagranicy, czy

te mona przyj, e przenieh si tu z innych okolic Pol-

ski, gdzie dawniej byli osiedleni? Wypowiedziano ostatnio do-

mniemanie, adnymi zreszt dowodami niepoparte, e wyszli

z Strogoborzyc (Strgoborzyc)^, miejscowoci, pooonej w wo-

jewództwie krakowskiem, powiatu proszowskiego 3. Podstaw
tego twierdzenia sta si zapewne dochowany wyrok sdowy
z 1362, rozstrzygajcy spór pomidzy Piotrem z Strzelec,

Klemensem z Strogoborzyc, oraz rodzestwem tego ostatniego.

Piotrem bratem, Helen i ucy siostrami, z jednej, a Wer-
ben, wdow po Stanisawie z Strogoborzyc z drugiej strony

o sotystwo w Zadrou*. Osobhwym zbiegiem okolicznoci,

z czterech osób, wystpujcych tu po jednej stronie z okre-

leniem dziedziców Strogoborzyc, trzy, t. j. Klemens, Piotr

i Helena, nosz te same imiona, jakie wymienia akt dziau

1 Dugosz, Hist. Pol. III. 520.

» Zych liski, Z. Ksiga V. 271.

' ród. dziej. XIV. 7.'

* Kod. dypl. Maop. I. nr. 267; w zwizku z tym aktem por.

inny z 1358, Ibid. I. nr. 253.
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ojcowizny, dokonany r. 1370 pomidzy Klemensem i Piotrem

Ronem, za ycia ich matki Heleny. Na tej przypadkowej

tosamoci imion nie mona jednak osnuwa adnych wnio-

sków, tem mniej za opiera domniemania o tosamoci wy-

stpujcych tu osób z Ronami. A to tem bardziej, e zreszt

o ucyi, jako przynalenej do rodu Ronów, nie spotykamy

jakiegokolwiek ladu, e w akcie z r. 1362 Helena jest sio-

str Klemensa i Piotra, podczas gdy w akcie z 1370 Helena

wystpuje jako matka ich imienników, i wreszcie, na co ju
poprzednio zwrócilimy uwag, e Klemens i Piotr Ronowie
dopiero ok. 1370 uzyskaU samodzielno majtkow, e zatem

nie mogh ju 1362 wystpowa jako dziedzice Strogoborzyc

i strony procesowe; rola ta byaby raczej przypadaa ich ojcu.

Jeeli tedy Ronów, przed ich osiedleniem si w ziemi

sdeckiej, szuka mamy w innych stronach Polski, to nie na-

ley si da sprowadzi z waciwej drogi dokumentowi z r.

1362. Pierwszorzdnie donios jest tu wskazówka, zawarta

w akcie z r. 1306. Stwierdza w nim awa miejska krakow-

ska, e biskup Jan Muskata kupi za 8 grz. 30 morgów »in

Dubis« apud Myroslaum dictum Roen ^ Oto pierwszy lad

istnienia przydomka rodowego Ronów. Nie ma za powodu,

eby go uwaa za przypadkow tosamo nomenklatury,

sucej innemu, wzem krwi z póniejszymi Ronami nie-

zwizanemu rodowi, mimo nawet, e ówczesne miejsce osie-

dlenia Mirosawa nie ley w ziemi sdeckiej; do ziemi tej

bowiem, jak widzielimy, przybyU Ronowie dopiero znacznie

póniej. Nazw miejscowoci, której cz Mirosaw sprzeda

biskupowi, okrelon w akcie sowami: in Dubis, objania wy-

dawca, niewtpliwie trafnie, jako: Dbie, i szuka jej w pobliu

Krakowa. W istocie, miejscowo taka, zczona dzi z Ze-

gartowicami, znajduje si w dawniejszym powiecie szczyrzyc-

kim województwa krakowskiego^, dzisiejszym za powiecie

1 Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 113.

« ród. dziej. XIV. 51. 52.
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wielickim. W tym samym czasie istnieje ju take wie Ro-

nowa, której pocztek, jak wskazuje nazwa, wywodzi si

musi od jakiego Rona, mniejsza o to, czy bdziemy tu mieli

na myli samego Mirosawa, czy kogokolwiek z moliwych

jego krewnych, wspóczesnych lub dawniejszych. R. 1311 o-
kietek, po stumieniu buntu Alberta wójta krakowskiego, wy-

mierzajc kar uczestnikom tego sprzysienia, orzeka midzy
innemi konfiskat majtku Jakóba i Paczota, ,' sotysów Ro-

nowej ^ Otó Ronowa, dzi poczona z Pawlikowicami, ley

równie w dawniejszym powiecie szczyrzyckim^, dzisiejszym

wiehckim. Dwie wsie powiatu szczyrzyckiego dadz si tedy

w pocztkach XIV w. wykaza jako wasno Ronów; by
moe, e posiadali oni ich tu wicej, tylko nie dochowaiy si

o tem adne wiadomoci. Cokolwiek zreszt o tym ostatnim

szczególe sdzi bdziemy, tyle zdaje si wynika na pewno,

e gniazdo Ronów ley w owym czasie daleko od póniej-

szego ich majtku sdeckiego, w powiecie szczyrzyckim.

To s chronologicznie najstarsze szczegóy, jakie wobec

dzisiejszego stanu róde ustah si dadz o Ronach. Jak-

kolwiek za brak dat wczeniejszych, mao jednak prawdo-

podobnem byoby przypuszczenie, jakoby oni dopiero wtedy

(ok. 1306), n. p. z powracajcym do Polski okietkiem, przy-

byh z obczyzny, dajmy na to z Wgier 3. Sprzeciwia si ta-

kiemu domysowi chociaby ta okoliczno, e ju 1306 do-

konywuj Ronowie czciowych pozby majtkowych, rzecz

nieatwo dajca si wytómaczy w pierwszych zaraz czasach

po rzekomem nabyciu nowego majtku. Bardziej jeszcze prze-

cz mu same nazwy osób. Przydomek Roen, jakkolwiek da

' Kod. d y p 1. Tyniec, nr. 41 . Sotystwa w owych czasach po-

spolicie byy piastowane przez inne — anieli sam dziedzic — osoby;

nie ma tedy najmniejszej podstawy, eby owych sotysów zalicza do

rodu Ronów, tem mniej za, eby przypuci, e konfiskata dotkna
Ronów i odnosia si do ich posiadoci.

« ród. dziej. X1Y. 66.

' Jak przyjmuje Morawski, Sdeczcz. II. 29. 30.
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si poj jako okrelnik rdzennie polski, monaby jeszcze,

na upartego, wyttómaczy jako przeksztacon form cudzo-

ziemskiego Rosen. Ale có pocz z imieniem czysto pol-

akiem wystpujcego r. 1306 Mirosawa? Imienia tego nie

móg przynie ze sob przybywajcy wtedy dopiero do Polski

cudzoziemiec-Wgier; w chwili, kiedy mu je nadawano, za-

tem conajmniej na jakie 15—20 lat przed 1306, dawno przed-

tem, zanim okietek utorowa sobie z pomoc wgiersk do-

stp do Maopolski, ów Mirosaw musia si urodzi z rodzi-

ców pochodzenia polskiego, i pewno takich, którzy w czasie

tym nie gdzieindziej, jeno w Polsce byli osiedleni. W bogatym

zasobie dokumentów wgierskich z caego okresu czasu a
do pocztków w. XIV nie da si te wykaza jakikolwiek lad

istnienia rodziny Ronów (Rosenów) na Wgrzech, ani te nie

zachodzi moHwo zwizania którejkolwiek wystpujcej tam

w owych czasach osoby z Mirosawem czy innymi czonkami

polskich Ronów ^

Stary to zatem ród rycerski polski, niewiadomo jak

dawno przed r. 1306 osiedlony w gniedzie swojem powiatu

szczyrzyckiego. Jakkolwiek za z rokiem 1306 urywaj si

wyrane wzmianki o jego w tych stronach osiadoci, przyj

trzeba, e pozosta tam gdzie a do pocztków drugiej po-

lowy w. XIV, zanim przez nabycie ronowskiego klucza w cza-

1 Opieramy to twierdzenie na przejrzeniu indeksów Czinara do

Fejerowego Cod. dipl. Hung. i Kovacsa do Cod. dipi. Arpad. cont.

U Fejóra, Cod. dipl. Hung. III. 1, 71 wystpuje pod 1209 niejaki Ro-

send, a Ibid. VI. 1, 387, pod 1295 Detricus et Conradus do Rosn; nikt

zapewne nie zechce ich poczy z Ronami. Take i w czasach póniej-

szych, w dalszych latach XIV w., nie znale takiego poczenia. R. 1331

wspomniani nobiles de Rosnou, a 1343 lacobus de Rosnow, Ibid. VIII.

3, 527, IX. 1, 160, w obu jednak wypadkach chodzi o miejscowo Ros-

nobanya, lec w komitacie Gomor, wasno arcybiskupa ostrzygom-

skiego. Tem mniej mona tu wprowadzi w zwizek z Ronami wzmiank

z 1382 Ibid. X. 1, 739 o Theodorus abbas de Rosa, i z 1384 Ibid. X.

1, 157 o Stephanus de Rosnau, plebanie w Brasso (Kronstad w Siedmio-

grodzie).
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sie m. 1359—1370 przeniós si do ziemi sdeckiej. A mona
jeszcze doda, e przy tej sposobnoci pozby si sn ca-

ego majtku, jaki a dotd posiada móg w szczyrzyckim

powiecie: nigdy ju póniej nie wystpuj Ronowie jako po-

sesyonaci w tamtych okolicach, co wobec bogactwa poczy-

najcych si prawie równoczenie zapisek sdowych ziemi

krakowskiej i innych wspóczesnych aktów urzdowych nie

moe by rzecz przypadkow.

Dokadniej i w nieurywajcym si zwizku dzieje Ro-

nów dadz si ledzi dopiero od czasu ich osiedlenia si
w ziemi sdeckiej.

Jako pierwsze pokolenie wystpuj tu rodzice Kle-

mensa i Piotra, tych samych, którzy r. 1370 dokonah dziau

ojcowizny. Jak si nazywa ojciec, nie okrela akt dziau. Po-

dano niedawno wiadomo, jakoby póniejsza, okoUcznociowa

wzmianka, zapisana w aktach czchowskich pod r. 1389 \
stwierdzaa, e Piotr Roen by synem Jakóba. Wiadomo
ta musi jednake polega na jakiem nieporozumieniu czy

baamuctwie, gdy dochowane po dzi dzie akta czchowskie

nie sigaj wstecz do r. 1389; poczynaj si one dopiero od

1399 2, a i pod 1399 zapiska taka nie da si odszuka ^ Na-

suwa si przytern domys, e musiao tu nastpi jakie po-

miszanie osób; inna bowiem powana wiadomo, któr roz-

patrzymy poniej*, wskazuje na to, e ojcu byo na imi Mi-

cha. Nie rozstrzygajc zreszt ostatecznie sprawy, zapisujemy

obie te wersye obok siebie, podkrelajc wiksz wiarogodnoó

ostatniej.

W czasie dokonania dziau, 9 maja 1370, ojciec ów nie-

wtpliwie ju nie y; wanie ze wzgldu na to okazaa si

* Powoana u ychliskiego, Z. Ksiga V. 271.

* Kutrzeba, Katal. arch. kraj. w Krak. 150.

» Przejrzelimy dla sprawdzenia ogoszone ju najstarsze zapiski

czchowskie u Ulanowskiego, Pomn. VIII. nr. 10984 n.

* Por. str. 499.
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potrzeba rozdzielenia majtku midzy jego synów. Mona je-

dnak przyj zarazem, e zmar na krótko przedtem, gdy
dziay majtkowe dzieci nastpoway zazwyczaj rycho po

mierci ojca. Tylko gdyby przypuci, e w chwili mierci

ojca Klemens i Piotr byli jeszcze nieletni, monaby dat jego

zgonu cofn chociaby o kilka lat przedtem, ile e w owych

czasach nieletnie potomstwo pozostawao zazwyczaj w wspól-

nocie majtkowej, a do dojcia do wieku sprawnego, nieraz

nawet i przez pewien czas póniej, poczem dopiero przyst-

powao do rozdziau ojcowizny. Ze wzgldu na najwczeniej-

sz moliw dat przesiedlenia si Ronów do ziemi sdec-

kiej (1359), wyprzedzajc dat zgonu ojca conajwyej o lat

okoo dziesi, przyj mona z wielkiem prawdopodobie-

stwem, e on to wanie dokona owego przesiedlenia.

Jako matka (legitima genitrix) Klemensa i Piotra po-

wiadczona jest wyranie w akcie dziau Helena. W czasie

tym (1370) yje ona; odnony akt zapewnia jej wanie pewne

prawa majtkowe a do zgonu. Kiedy zgon nastpi, niewia-

domo; po 9 maja 1370 gin w zachowanych ródach dalsze

o niej lady. Niewiadomo te, z jakiego wywodzia si rodu,

i jak nazywali si jej rodzice. Twierdzenie, jakoby bya dzie-

dziczk Woh^, nie tylko nie znajduje poparcia w ródach,

ale sprzeciwia mu si okohczno, e w akcie z r. 1370 Wola

oznaczona jest jako cz skadowa ojcowizny, pozostaej po

zmarym jej mu, zatem nie jako majtek matki, i e wanie
na tej czci ojcowizny (t. j. na Woh) obaj synowie zabez-

pieczaj Helenie doywotnie uytkowanie.

Do drugiego pokolenia nale wspominani wielo-

krotnie Klemens i Piotr, pierwszy widocznie brat starszy,

skoro w akcie dziau z 1370 imi jego podane jest na pierw-

szem miejscu, przed Piotrem. Obaj w czasie tym s ju nie-

wtpliwie w wieku sprawnym, t. z. jeden z nich liczy mu-

sia conajmniej 15, a drugi conajmniej 14 lat, skoro wtedy

1 ychliski, Z. Ksiga V. 271.
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doszo ju do podziau, i skoro obaj, dokonywujc tego aktu,

wystpuj przed sdem jako strony samoistnie dzia^ajce, nie

za ktokolwiek inny w ich imieniu, mianowicie take nie y-
jca podówczas ich matka. Ale pewno s wtedy jeszcze w sto-

sunkowo modym wieku, nie odbiegszy w najlepszym razie

daleko od granicy lat sprawnych. O ile bowiem przypuci,

e ojciec odumar ich kiedy dawniej, przed 1370, w latach

jeszcze dzieccych, natenczas, zgodnie z pospoht praktyk

owych czasów, przyj bdzie trzeba, e rozdzia majtku

przeprowadzili czy to zaraz po dojciu do wieku sprawnego,

czy te w blizkim potem czasie. O ile za przyj, e do lat

sprawnych doszh jeszcze za ycia ojca, przed r. 1370, trzeba

bdzie znowu pamita, hczc si z stosowan w tych cza-

sach praktyk, e rycho potem czy to obaj, czy przynaj-

mniej starszy z nich, z okazyi zwaszcza zalubin, byby ode
jeszcze za ycia ojca otrzyma jaki wydzia majtkowy, wic
jedn czy kilka wsi, celem prowadzenia samoistnego gospo-

darstwa; tymczasem do takiego wydziau przed r. 1370 wi-

docznie nie przyszo, skoro akt dziau, zgoa do nie odwo-

uje si, i podzia caej ojcowizny traktuje jako rzecz now,
wtedy dopiero dokonan. Widocznie ze wzgldu na mody
wiek nie okazaa si a do mierci ojca potrzeba gospodarczego

ich usamodzielnienia, i dopiero, kiedy zmar ojciec, przepro-

wadzono rycho potem rozdzia majtku.

starszym bracie Klemensie zachoway si bardzo

tylko szczupe wiadomoci ródowe. Jedyna, która powiadcza

go jako yjcego, to akt dziau z 9 maja 1370. Dokument

Jagiey z 24 hstopada 1387 wspomina ju o córce ohm Cle-

mentis Roschen de Roschnow^. Zmar tedy przed t dat.

By oczywicie onaty, skoro pozostao po nim potomstwo,

ale o onie jego nie dochowaa si adna wzmianka, tak e
niewiadomo nawet, jak jej byo na imi. Ze wzgldu na naj-

1 Akta grod, i ziem. V. nr. 16.
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póniejsz moliw dat urodzin córki (1375), przyj trzeba,

i maestwo to istniao conajmniej ju r. 1374.

O wiele obfitszym jest zasób wiadomoci dokumento-

wych o Piotrze (Petrus, Petrassius, Potrassius), okrelanym

zawsze bd to przydomkiem Roen, bd wedug gównej

posiadoci: de Ronów, bd wreszcie dokadniej jeszcze:

Roen de Ronów, nieraz z dodatkiem: miles. Swiadkuje on

na dokumencie Sdziwoja, starosty krakowskiego z 1378*,

a nastpnie na dwu dokumentach Jadwigi z 2 stycznia 1386^,

wszdzie jeszcze bez godnoci urzdowej. W najbliszym czasie

potem uzyska starostwo czyckie, ju bowiem na dokumen-

cie teje królowej z 23 maja 1386 wystpuje jako capitaneus

Lanciciensis ^ i przytoczony jest z tym tytuem jeszcze 24

; sierpnia 13871 Ale zaraz potem, a moe nawet na krótko

!
przedtem, z przyczyn bliej nieznanych, traci urzd staroci-

' ski, nie postpujc na jakkolwiek inn godno. Ju na pi
f
dni przed wymienionym co dopiero dokumentem, inny akt

I

Jagiey, z 19 sierpnia 1387, podaje go bez tytuu starosty,

I jedynie z okreleniem miles noster fidelis dilectus^; by moe
wic, e tytu na akcie z 24 sierpnia t. r. by ju tylko przy-

I pomnieniem zoonego niedawno urzdu. We wszystkich pó-

j
niejszych aktach wystpuje ju bez adnych godnoci urz-

\ dowych; a na starostwie czyckiem, jako nastpca jego, da

i

si pod dat 8 wszenia 1388 stwierdzi niejaki Jako ^ Jako

yjcy wymieniony jest Piotr póniej jeszcze w kilku aktach,

po raz ostatni 18 sierpnia 13891 W najbhszym czasie po-

» Kod. dypl. Maop. I. nr. 339.

* Ibid. I. nr. 371; Kod. dypl. kat. krak. II. nr. 329.

» Kod. dypl. Maop. IV. nr. 972.

* Kod. dypl. kat. krak. II. nr. 344, gdzie wydawca odczyta

mylnie: Petro Kosthen.

5 ychliski, Z. Ksiga V. 282.

6 Kutrzeba, Starostowie, Rozpr. Akad., Wydz. hist.-filoz. S. II,

XX. 252.

' Kod. dypl. m. Krak. I. nr. 66; ychliski, Z. Ksiga V.

283; Kod. dypl. Mogi. nr. 96 dod., nr. 98 dod.
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tern, moe jeszcze w cigu ostatnich miesicy tego roku, a co-

najpóniej w pierwszych czterech miesicach 1390 zmar; ju
bowiem pod dat 10 maja 1390, w pewnej sprawie sdowej,

wystpuje relicta Petri de Rosnow^.

Jako ona Piotra powiadczona jest jeszcze za jego

ycia Magorzata w dokumencie z 9 padziernika 1388
2,

z którego dowiadujemy si zarazem, e bya to córka (nie-

yjcego ju podówczas) znanego czonka patrycyatu krakow-

skiego, Jana Borka, zarazem stolnika sandomierskiego. O tem

jej mieszczaskiem pochodzeniu pamitano jeszcze w zna-

cznie póniejszych czasach, okrelajc j n. p. w dokumencie

z 1408 jako honesta w przeciwstawieniu do ówczesnej jej

przeciwniczki procesowej, kasztelanowej czyckiej, nazwanej

generosa^. Jako relicta Rosnonis (de Rosznow) lub dokadniej

jeszcze: Petri Roschen powiadczona jest w caym szeregu

aktów z czasów po zgonie Piotra*. Poniewa z maestwa
jej z Piotrem urodzio si conajmniej czworo dzieci, które

w r. 1396 maj ju lata sprawne, przeto dat zalubin cofn
trzeba conajpóniej do r. 1380. Nie ma natomiast konieczno- J

ci przesuwa jej jeszcze bardziej wstecz, przynajmniej zna-

czniej, gdy cae z maestwa tego pozostae potomstwo

jeszcze przez duszy czas po mierci ojca znajdowao si

w wieku bardzo modym 5. W niedugi czas po zgonie Piotra

wysza Magorzata po raz wtóry za m za Wiernka (Wernco)

z Gabani, który zrazu, od oprawnych dóbr swej ony, pisze

si take z Ronowa, a póniej wraca do waciwego okre-

1 Ulanowski, Pomn. VIII. nr. 5455. S jeszcze liczne inne

wzmianki o Piotrze jako zmarym, z czasów póniejszych, Ibid. VIII.

nr. 9751 i Hel cel, Pomn. II. nr. 469. 1052. Mylnem tedy jest twierdze-

dzenie Zych liski ego, Zl. Ksiga V. 271, jakoby Piotr zmar dopiero

1398 r.

2 Kod. dypl. m. Krak. I. nr. 66.

3 Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1107.

4 Ulanowski, Pomn. VIII. nr. 6421. 6437. 6540. 8706. 9674.

9752 i in.; Helcel, Pomn. II. nr. 88. 89. 469. 1052.

5 Por. niej str. 501.
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lenia: z Gabani. Jako ona Wiernka powiadczona jest Ma-
gorzata po raz pierwszy pod dat 30 wrzenia 1396 ^ i wy-

stpuje nastpnie w bardzo licznych aktach, zrazu (1396—1404)

jako uxor Wernconis de Ronów 2, a póniej (1404— 1408)

jako uxor Wernconis de Gaban (Gabanye)^. Ostatnia o niej

wzmianka jako o yjcej zawarta jest w akcie z 19 grudnia

1408*. Kiedy zmara, dokadnie okreH nie mona; na pewno

nie ya ju 13 maja 1420, pod t bowiem dat Wiernko

Gabaski powiadczony jest jako m Anny, córki Mikoaja

Strahcza, wójta sdeckiego ^ eby natomiast Wiernko, prócz

tych dwu on, mia jeszcze trzeci, a raczej pierwsz z kolei,

rzekomo jeszcze przed Magorzat Ronowa polubion^, na

to nie ma dowodów; twierdzenie to opiera si na nieporozu-

mieniu, którego przyczyn objanimy poniej '.

Do rodzestwa lOemensa i Piotra najprawdopodobniej

zaliczy jeszcze naley Dobro h n, on Jaka Olenic-

kiego , sdziego ziemi krakowskiej, matk póniejszego bi-

skupa-kardynaa Zbigniewa. Dugosz dwukrotnie zajmuje si

jej osob, stwierdzajc oba razy, e Zbigniew urodzi si

z Dobrochny de Rosznow^; do drugiej z tych wiadomoci przy-

daje ponadto szczegó, i pochodzia de Griffonum domo.

1 Ulanowski, Pomn. VIII. nr. 5752.

2 Ibid. VIII. nr. 5968. 5997. 6212. 6397. 6405. 7392. 7602. 7603.

^8696. 9713, 9751, uw. 235 nr. 44, uw. 246 nr. 7, uw. 265 nr. 8 i 10,

•UW. 289 nr. 8, uw. 290 nr. 62; Helcel, Pomn. II. nr. 469. 470. 1052.

3 Helcel, Pomn. II. nr. 1083; Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1107.

W tyme samym czasie, i póniej, take sam Wiernko, wystpujc przed

sdem, okrelany jest jako Wiernko z Gabani, tak 1407, 1409, 1413

i t. p., Helcel, Pomn. H. nr. 1124. 1226. 1312 i in.

* Ibid. II. nr. 1182.

5 Ibid. II. nr. 1706.

« Jak przyjmuj ychliski, Z Ksiga V. 272 i Boniecki,
Herbarz V. 334.

' Por. str. 504.

8 Dugosz, Vitae epp. Crac. i Vita Sbig. Olesn, Opera I. 423.
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Take zapiska nekrologiczna o matce Zbigniewa, umieszczona

w Kalend. Krak., nazywa j Dobrochna de Rosznaw^ Do-

chowao si te kilka zapisek sdowych, które z osobna roz-

patrzymy zaraz niej; wynika z nich, e Dobrochna pod ko-

niec w. XIV prowadzia spór z Magorzat, wdow po Pio-

trze Ronie, o niektóre posiadoci klucza ronowskiego, co

wiadczy porednio o jej zwizku krwi z tym rodem. Dalsza

za zapiska sdowa z 1433, na któr zwrócilimy ju uwag
przy innej sposobnoci, powiadcza, e ród macierzysty Jaka
modszego z Olenicy (syna sdziego krakowskiego) zahcza

si do Gryfitów^.

O ile wobec tego niewtpliw jest rzecz, e Dobrochna

pochodzia z Ronów, o tyle nieatwo przeprowadzi cakiem

na pewno jej fihacy. Tylko przez wnioski porednie mona
tu doj do ustalenia pewnego wyniku, bardzo zreszt praw-

dopodobnego. Jej syn Zbigniew urodzi si 5 grudnia 1389,

i by, o ile wnioskowa mona z wyliczenia Dugosza, naj-

starszym z czworga rodzestwa ^; on Jaka musiaa tedy

Dobrochna by conajpóiniej ju w samych pocztkach roku

1389 lub pod koniec 1388. W latach 1397—1399 Dobrochna

toczy spór z wdow po Piotrze Ronie, Magorzat Wiern-

kow i jej dziemi z Piotra o kilka posiadoci, nalecych

podówczas do klucza ronowskiego, a mianowicie o Brunik,

Siekierczyn i Ksn (Kuczna)*. Nie podaj niestety odnone

zapiski, o jakie prawa do tych wsi chodzio Dobrochnie. Na

pewno przyj mona, e nie o sam wasno z tytuu prawa

spadkowego. Kobiety nie miay bowiem w zasadzie prawa

1 Mon. Pol. II. 923.

2 Helcel, Pomn. II. nr. 2476; por. str. 480.

* Dugosz, Vita Sbign. Olesn., Opera 1. 553. Z tern zgadza si

te wiadomo jego, podana w Vitae epp. Grac, Ibid. I. 424, e Zbi-

gniew, obejmujc w lecie 1428 biskupstwo krakowskie, liczy trzydziesty

trzeci rok ycia.

* Ulano wski, Pomn. VIII. nr. 5968. 7392, uw. 246 nr. 7, uw.

265 nr. 10, uw. 289 nr. 8.
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dziedziczenia nieruchomoci, pokd istnieli mscy przedsta-

wiciele rodu; yli za wtedy i byli, po zmarym ojcu, w po-

siadaniu owych dóbr synowie Piotra Rona. Zreszt z owych

trzech wsi dwie tylko: Brunik i Siekierczyna, naleay do

dawnego majtku rodowego Ronów; natomiast trzecia, Ksna,

nadana zostaa Piotrowi dopiero r. 1387 przez Jagie ^ pod-

padaa zatem pod kategory dóbr nabytych, do których, za

ycia samego obdarowanego i jego wasnego potomstwa, inni

wspórodowcy, nawet mscy, nie mieli adnych praw; sama

za Dobrochna, jak okaemy niej, nie da si zahczy do po-

tomstwa Piotra. Musiay tedy roszczenia jej do owych posia-

doci opiera si na innym tytule. Kobiety, wedug obowi-

zujcych podówczas zasad prawnych, miay prawo do wypo-

saenia w gotówce, czy zreszt w innych przedmiotach ru-

chomych, na pienidze ocenionych. Posag wyznacza ojciec,

a jeli nie y, bracia, dziedziczcy po nim dobra nieruchome,

albo w ich braku inni krewni mscy. Jeeli okoUcznoci zo-

yy si w ten sposób, e posag nie móg by wypacony

w gotówce, zabezpieczano go pospohcie na dobrach nieru-

chomych zobowizanego. Otó jest rzecz najprawdopodobniej-

sz, e wanie na wymienionych trzech wsiach Dobrochna

miaa zabezpieczone swoje prawa posagowe, i e z tej wanie
racyi prowadzia póniej proces z wdow po Piotrze. e za
jej maestwo w kadym razie istniao ju za ycia Piotra,

a zabezpieczenie ciy na jednej z posiadoci, które on sam

dopiero otrzyma z darowizny królewskiej, przeto wynika std,

e posag wyznaczy jej sam Piotr, i e transakcya ta nast-

pia dopiero po nabyciu przeze Ksnej, t. j. po 19 sierpnia

1387. Skd wypywa, e maestwo jej z Olenickim doszo

do skutku midzy sierpniem 1387 a kocem 1388, czemu

te odpowiada dobrze data urodzin jej pierworodnego w gru-

dniu 1389. e posag wyznaczy tu Piotr, zrozumie atwo,

* Dokument u Zych liski ego, Z Ksiga V, 282. Dokadniej

por. niej str. 511.
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jeli przypomniemy, e to jedyny ze znanych nam dorosych

czonków rodziny Ronów, który w czasie tym y i w do-

hrach rodowych gospodarzy; e za posagu nie wypaci

w gotówce i musia go — jeeli nie cay, to moe w cz-

ci — zabezpieczy na dobrach, objani si snadno w wie-

tle dalszych zestawie, stwierdzajcych wielkie zaduenie

Piotra'.

Skoro Dobrochna ju r. 1387/8 wychodzi za m, to

dajc jej w tej chwiU chociaby 14 lat, trzeba bdzie dat

jej urodzin cofn conajmniej do r. 1373/4. Ze znanych nam

Ronów y wtedy Piotr, a móg y take starszy jego brat

Klemens. Nasuwaby si wic wniosek, e jeden z nich móg
by jej ojcem. Klemensa trzeba tu jednak wyczy z innych

wzgldów. Zalubiny Dobrochny za ycia ojca Klemensa da-

yby si w takim razie pomyle tylko w obrbie czasu m. 19

sierpnia a 24 hstopada 1387, pod t ostatni bowiem dat

Klemens powiadczony jest ju jako zmary. W tym wypadku

jednak nie daoby si wytómaczy rozumnie, dla czego po-

sag Dobrochny zabezpieczony zosta wanie na Rruniku,

Siekierczynie i Ksnej, z których dwie pierwsze, w myl
ukadu z 1370, dostay si z majtku rodowego Piotrowi,

a ostatnia nadana mu zostaa przez króla wanie w sierpniu

1387; zabezpieczenie musiaoby w tym razie zaciy raczej

na innych posiadociach klucza ronowskiego, nalecych

wtedy do Klemensa. Przyjmujc ojcowstwo Klemensa, nalea-

oby tedy w kadym razie stwierdzi, e Dobrochna w czasie

jego zgonu bya jeszcze niezamn, i e dopiero póniej wy-

dan zostaa przez Piotra jako stryja, przyczem Piotr, zje-

dnoczywszy w swem rku wszystkie posiadoci Ronów,

móg zabezpieczy jej posag na którejkolwiek z nich, zatem

take na takich, które pierwotnie naleay do jego wasnego

dziau, lub te dostay mu si dopiero z darowizny królew-

skiej. Ale i takie przypuszczenie nie da si utrzyma z innych

1 Por. str. 51
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wzgldów. W wspomnianym ju poprzednio dokumencie z 24

listopada 1387 ^ stwierdza Jagieo, e Magorzata, rzeczywi-

sta córka Klemensa, zrzeka si na rzecz swego stryja Pio-

tra wszelkich roszcze do caej spucizny po ojcu, w zamian

za przejte przeze dugi ojcowskie oraz sum posagow 400

grz. Gdyby w tym czasie istniaa druga jeszcze, niewyposa-

ona i majtkowo nieoddzielona, rzekoma córka Klemensa

Dobrochna, cay ten akt byby niezrozumiay; bo wtedy do

wanoci zrzeczenia nie wystarczyoby owiadczenie samej

Magorzaty, jeno byoby potrzebne wspólne zrzeczenie si

jej razem z Dobrochna; albo te na odwrót samo zrzeczenie

si Meigorzaty, nieprawnie rozporzdzajcej si tu ca ojco-

wizn, bez udziau Dobrochny, rzekomej swojej wspódzie-

dziczki, nie przedstawiaoby jakiejkolwiek istotnej wartoci

dla Piotra. eby akt ten uzna jako zasadny i celowy, przy-

j trzeba, e Magorzata bya jedynaczk Klemensa, e za-

tem Dobrochna jego córk nie bya.

Pozostaje zatem jeszcze tylko przypuszczenie o ojcow-

stwie samego Piotra wobec Dobrochny. Ale i ono nie atwo
-da si utrzyma. Sprzeciwia mu si ju sam sposób wyra-

i;enia niektórych zapisek, dotyczcych wspomnianego sporu

Dobrochny o cz klucza ronowskiego, zwaszcza zapiski

2 r. 1398, w której stwierdzono, e Dobrochna absue pueris

ipsius (Petri) Rosnonis non vult respondere^. Gdyby take

Dobrochna bya córk Piotra, oczekiwalibymy chyba zwrotu:

•absue fratribus suis, albo: absue aUis pueris olim patris

] sui, lub innych podobnych. Pueri Rosnonis przeciwstawieni tu

Dobrochnie jako osoby dalsze, niedajce si oznaczy utar-

tymi okrelnikami rodzestwa. Zway te naley, e wszyst-

kie, niewtpliwie od Piotra pochodzce dzieci (czworo), jakie

pozostawi, w chwih mierci ojca (1389/90) byy jeszcze

w wieku dziecistwa, i dopiero po upywie duszego czasu

* Akta grod, i ziem. V. nr. 16.

" Ulanowski, Pomn. VIII. nr, 7392.

Balzer O., Skarbiec i archiwom koronne. 32
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doszy do wieku sprawnego^; jak niemniej, e same zalubiny

Piotra z Magorzat przypada mog dopiero na r. 1380,

a jeli s wczeniejsze, to zapewne nie o wiele 2. Tymczasem
Dobrochna wychodzi za m ju 1387/8, conajmniej jako kil-

kunastoletnia panna; wymagaoby to bardzo znacznego, a mao
prawdopodobnego cofnicia daty zalubin Piotra, a ponadto

przyjcia bardzo znacznej rónicy wieku pomidzy Dobrochna

z jednej, a caem jej rzekomem licznem rodzestwem z dru-

giej strony, co znowu mao przemawia do przekonania. Wre-

szcie podkreli naley, e w licznych póniejszych trans-

akcyach majtkowych, dotyczcych caego po Piotrze pozo-

staJ'ego majtku, przedewszystkiem za w akcie z r. 1408^,

wystpuj wprawdzie stale yjce podówczas dzieci Piotra:

Andrzej, Rafa, a nawet córka Femka, ale nie uczestniczy

w nich nigdy Dobrochna. I ten moment przemawia równie

przeciw ojcowstwu Piotra.

Skoro tedy ani Klemens, ani Piotr, tern mniej za kto-

kolwiek z póniejszych Ronów, nie moe by poczytany za

ojca Dobrochny, nie pozostaje nic innego, jak tylko sign
o jedno jeszcze pokolenie wstecz, przyjmujc, e Dobrochna

z samym Klemensem i Piotrem ma wspólnego ojca, e zatem

jest ich siostr; i e jeeli w latach 1387/8 wyposaona zo-

staa przez Piotra, to dla tego, e by to jedyny podówczas

yjcy jej brat, który w rku swem skupi cay majtek ro-

dowy. Stwierdzilimy, ze moga przyj na wiat nawet jeszcze

r. 1373/4. Gdyby przyj t dat, czy kilka najbliszych lat

przedtem, nie monaby jej zwiza z ojcem Klemensa i Pio-

tra, który na pewno nie y ju r. 1370*. Ale ow dat uro-

dzin ustalihmy tylko jako moliw najpóniejsz, wychodzc

z zaoenia, e w chwili zampójcia (1387/8) Dobrochna ni&

1 Por. niej str. 501.

* Por. str. 492.

» Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1107.

* Por. str. 488.
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liczya wicej nad lat 14. Jeeli w czasie tym damy jej wiek

cokolwiek dojrzalszy, i — bardziej nawet prawdopodobny,

n. p. 20— 24 lat, bdzie mona dat jej urodzin przesun
wstecz na lata 1363/4—1367/8, t. j. na czas, w którym ojciec

Klemensa i Piotra nie tylko móg y, ale te y najpraw-

dopodobniej. Sprawa wieku Dobrochny nie wzrusza tedy w ni-

czem powyszego naszego przypuszczenia^.

Wedug wyranego przekazu Dugosza, ojcu Dobrochny

byo na imi: Micha (filiam Michaelis de Rosznow)^. Niea-

two byoby poda t wiadomo w wtpHwo; chodzi tu

o rzecz bezporednio interesujc Zbigniewa Olenickiego,

o imi dziada macierzystego kardynaa, z którym Dugosz

w tak blizkim zostawa stosunku, i którego losami tak ywo
si zajmowa. Suszna przyj, e otrzyma tu dobre infor-

macye i nie popeni myki, przekazujc to imi potomnoci.

Jeeli tedy trafnym jest poprzedni nasz wywód o pochodze-

niu Dobrochny, to znajdziemy tu zarazem rozwizanie nieroz-

janionego adnym innym wiarogodnym przekazem zagadnie-

nia, jak si nazywa zaoyciel sdeckiej linii Ronów, zara-

zem ojciec Klemensa i Piotra. Temu przekazowi musimy te
da pierwszestwo przed wtpliw, widocznie na jakiem ba-

amuctwie czy pomieszaniu osób polegajc wiadomoci, ja-

koby mu byo na imi Jakób^.

Dat zgonu Dobrochny, 17 czerwca 1418, zapisa do-

kadnie Kalend. Krak.*. Jej maonek. Jako Olenicki,
pod koniec ycia (1405—1413) sdzia ziemi krakowskiej^,

* O innem jeszcze, zgoa niezasadnem przypuszczeniu ychlin-
skiego, Tl. Ksiga V. 272 co do osoby ojca Dobrochny, por. niej str,

502 przyp. 7.

2 Dugosz, Vita Sbig. Olesn., Opera I. 553.

8 Por. str. 488.

< Mon. Pol. II. 923.

5 Fedorowicz, Dostojn. i urzdn. wojew. krak., Arch. kom. hist.

VIII. 58. 59.

32*
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zmar, wedug tego samego Kalendarza, na pi lat przed

ni, 21 stycznia 1413 1.

W pokoleniu trzecie m, w starszej linii, od Kle-

mensa pochodzcej, jest do zapisania jedna tylko osoba, jego

córka Magorzata. Akt Jagiey z 24 listopada 1387 okre-

la j wyranie jako nata olim Clementis Roschen de Rosch-

now2; jest to zarazem pierwsza o niej wzmianka ródowa.

Ma ju jednak podówczas wiek sprawny, jak stwierdza tene

akt: in annis valide discrecionis constituta. W myl przepi-

sów ówczesnego ustawodawstwa trzeba jej w tym czasie li-

czy lat conajmniej 12, niewykluczajc tu oczywicie moli-

woci dojrzalszego jeszcze wieku. Wanie aktem tym, Ma-
gorzata, zrzekajc si roszcze do swej ojcowizny na rzecz

stryja Piotra, wymawia sobie posag 400 grz., co zdaje si

wskazywa na to, e w czasie tym przygotowywao si jej ma-
estwo z Janem kasztelanem czyckim. Zwizek ten midzy

osobami, osiedlonemi w dwu oddalonych od siebie ziemiach

polskich, zaporedniczy zapewne Piotr Roen, zyskawszy sta-

rostwo czyckie; e za starostwo to sprawuje wanie w la-

tach 1386—1387, przeto tkwi w tem dalsza wskazówka, e
wnet po listopadowym akcie z tego ostatniego roku mae-
stwo owo doszo do skutku. Jako ona Jana kasztelana -
czyckiego, lub po krotce: kasztelana (pana) czyckiego, po-

wiadczona jest Magorzata w caym szeregu zapisek sdo-

wych i dokumentów*; najwczeniejsza z tych wzmianek nosi

dat 30 wrzenia 1396, ostatnia 23 sierpnia 1408, poczem

1 Mon. Pol. II. 909. ychlin ski, Z. Ksiga 271, nie umie-

szczajc "W tem pokoleniu Dobrochny, wymienia natomiast inn siostr

Klemensa i Piotra, imieniem Kachn; nie podaje jednak podstawy ródowej,

na której to twierdzenie opiera, a i nam nie udao si odszuka jakich-

kolwiek ladów jej istnienia.

2 Akta grod, i ziem. V. nr. 16.

sUlanowski, Pomn. VIII. nr. 5738. 5744. 5752. 5972. 6421.

8706, UW. 265 nr. 8; Helcel, Pomn. II. nr. 28. 88. 89. 469. 470. 1127.

1181; Kod. dypl. Malop. IV. nr. 1090. 1107.
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ustaj wszelkie lady istnienia Magorzaty. Ostatni z tych do-

kumentów okrela zarazem dokadniej osob ma Magorzaty;

wystpuje on tu jako Jan, dziedzic koszyna, naley zatem

do rodziny koskich h. Rola. Kasztelani czyck dzier-

y jeszcze przed polubieniem Magorzaty, ju r. 1386; dal-

sze, ustalone dotd lady jego ycia sigaj do r. 1424 1.

Innych dzieci, prócz Magorzaty, nie pozostawi Klemens

po sobie, lub, jeli mia ich wicej, pomary one w modym
wieku, przed kocem listopada 1387, w przytoczonym bowiem

poprzednio akcie z tej daty rozporzdza sama jedna tylko

Magorzata prawami do caej pozostaej po nim ojcowizny.

Modsza linia pokolenia trzeciego obejmuje conajmniej

czworo dzieci, pozostaych po Piotrze Ronie. W wielorakich

sporach majtkowych wystpuj one jako strony procesowe,

i to bez udziau matki czy opiekuna, w hcznych zapiskach,

poczynajc od 30 wrzenia 1396^. Naley wic przypuci,

e miay ju podówczas wiek sprawny, t. j. chopcy conaj-

mniej po 14, a dziewczta po 12 lat (zatem urodzone po ko-

lei conajpóniej 1381—1385), a to tem bardziej, e w nie-

których wypadkach strona przeciwna, prowadzc spór z ich

matk, wzbrania si odpowiada bez stawiennictwa dzieci

(1398)3, albo te otrzymuje polecenie od sdu, eby prócz

matki przypozwaa tal^e dzieci (1398)^. Ale na pewno wiek

ich jest wtedy jeszcze bardzo mody, w najlepszym razie

bardzo nieznacznie ustalon co dopiero granic najdalsz prze-

kraczajcy. Znamienn jest rzecz, e w przytoczonych wa-
nie zapiskach procesowych na caej przestrzeni lat 1396

—

1398 okrela si je stale zwrotem ogólnikowym: pueri Rosno-

nis, bez wymienienia imion; dopiero od r. 1400 zaczynaj si

» Boniecki, Herbarz XV. 289.

2 Ulanowski, Pomn. VIII. nr. 5730. 573S. 5744. 5972. 5994,

6398. 11079. 11091 11101.; Hel cel, Pomn. H. nr. 1075. 1083. 1127;

Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1107.

' U 1 ano w s ki, Pomn VIII. nr 7392.

* Ibid. VIII. nr. 7603
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tu pojawia dla nich nazwy indywidualne. Niej za okae

siS e jeszcze do r. 1404 nie byy one gospodarczo oddzie-

lone od matki, i e starszy syn nierychlej te, jak dopiero

1404 zawar luby maeskie.
W zapiskach, podajcych imiennie dzieci Piotra, na

pierwszem miejscu wymieniany jest stale Andrzej; z czego

wypywa, e albo by pierworodnem jego dzieckiem, albo przy-

najmniej, z dwu synów, starszym. Jako syn Piotra powiad-

czony jest w kilku aktach z 1400—1407 2, jako syn pozo-

staej po nim wdowy Magorzaty w aktach z 1400 i 1408 ^

jako syn Piotra i Magorzaty w innym akcie z 1408*. R. 1404

polubi Dobrochn, córk Olbrachta z Czudca, której przy

tej sposobnoci zapisa na swym majtku wiano w wysokoci

2000 kop gr.5.

Po raz ostatni wymienia go akt z 19 grudnia 1408*^,

poczem, mimo mody niewtpliwie wiek Andrzeja, urywaj

si wszelkie o nim wiadomoci w ródach polskich, mimo

liczne transakcye prawne, dotyczce majtku Ronów, jakie

dochoway si z czasów póniejszych. Nie ma te adnych

ladów, iby pozostawi jakiekolwiek potomstwo po sobie^.

1 Por. str. 513. 514. 1

2 Ulanowski, Pomn. VIII. 11079. 11091. 11101; Helce,Pomn.

II. nr. 1083. 1127.

3 Ulanowski, Pomn. VIII. nr. 9713; Helcel, Pomn. II. nr. 1182-

•* Helcel, Pomn. II, nr. 1168; Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1107.

5 Zapiska czchowska, przytoczona u ychliskiego, Z. Ksiga

V. 272.

6 Helcel, Pomn. II. nr. 1182.

' ychliski, Z Ksiga V. 272 twierdzi, e córk Andrzeja

bya Dobrochna, ona Jaka Olenickiego, matka kardynaa Zbigniewa,

opierajc ten domys zapewne na tosamoci jej imienia z imieniem

ony Andrzeja, Dobrochny z Czudca. Pomijajc, e twierdzenie to stoi

w wyranej sprzecznoci z przekazem Dugosza, który Dobrochnie Ole-

nickiej daje za ojca Michaa, nie Andrzeja Rona, nie da si ono utrzyma

z innego jeszcze wzgldu. Dobrochna urodzia si conajpóniej 1373/4

a najprawdopodobniej m. 1363—1368, zatem w czasie, kiedy Andrzej nie
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Modszym bratem Andrzeja jest Rafa, w aktach wy-

mieniany po nim stale na drugiem miejscu. Jako syn Piotra

Rona powiadczony w szeregu zapisek z 1400—1407 *, jako

syn jego ony Magorzaty w aktach z 1400 i 1408 ^ jako syn

Piotra i Magorzaty w dokumencie z 1408^. W póniejszych

-czasach wystpuje bd to jako Raphael de Roschen (1432)*

bd jako Raphael Rosze de Ronów (1428)^ bd te naj-

czciej jako Rafa z Ksny (1426—1448)^; wyjtkowo, jak

w akcie z 4 padziernika 1449, znajdzie si te okrelenie

podwójne: de Rosznow alias de Chssna (Ksna)''. Akt ten

tylko jeszcze nie by onaty, ale sam nawet jeszcze nie przyszed na

wiat; por. str. 501 i 502. Nieiepszem co do wartoci naukowej jest

inne twierdzenie ychl iskiego ibid. V. 272, jakoby po Andrzeju po-

zosta nadto syn Piotr, i to taki, który doszed do wieku dojrzaego i sta

si zaoycielem wszystkich trzech póniejszych linij Ronów, z których

dwie utrzymay si a do w. XVII, a jedna a po dzie dzisiejszy. Nie

przytacza on adnego ródowego dowodu istnienia takiego syna An-

drzeja, i napróno te szuka go w jakichkolwiek znanych nam ró-

dach. To zupene ich milczenie o rzekomym Piotrze nie moe by rze-

cz przypadkow, zwaszcza e dochoway si liczne póniejsze akty,

dotyczce spraw majtkowych Ronów; gdyby ów Piotr rzeczywicie

istnia, musielibymy go spotka jako uczestnika tych aktów. Przypu-

szczam, e powodem nieporozumienia stay si niektóre zapiski z samego

koca w. XIV i samych pocztków XV, wzmiankujce o dugach Pio-

tra Rona (por. str. 515. 516). Dotycz one jednak dugów zmarego na

duszy czas przedtem ojca Andrzeja, nie za jego syna, na co wska-

zuje ju chociaby okoliczno, e Andrzej, oeniony r. 1404, w samych

pocztkach w. XV, tem mniej za pod koniec w. XIV nie móg mie
syna, zacigajcego dugi.

» Ulanowski. Pomn. VIII. nr. 11079. 11101; Helcel, Pomn. II.

nr. 1083. 1127.

« Ulanowski, Pomn. VIII. nr. 9713; Helcel, Pomn. II. nr. 1182.

» Helcel, Pomn. II. nr. 1168; Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1107.

* Akta grod, i ziem. V. nr. 53.

5 Helcel, Pomn. U. nr. 2196.

« Ibid. II. nr. 2054. 2203; Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1234.

1263: Kod. dypl. Tyniec, nr. 196.

7 Helcel, Pomn. II. nr. 3385.
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jest zarazem ostatniem znanem nam wiadectwem jego ycia.

onaty by conajmniej dwukrotnie. Jako pierwsza jego ona
wystpuje Elbieta, córka Mszczuja, niewiadomo jakiej po-

siadoci dziedzica, wymieniona z tem ostatniem okreleniem

w akcie z r. 1417 1, a powiadczona jako yjca jeszcze 22

sierpnia 1429*; nie da si okreli dokadnie, kiedy mae-
stwo to doszo do skutku. Drug on Rafaa jest Barbara,
córka Wiernka z Gabani, jego ojczyma, niewtpliwie uro-

dzona z drugiej jego ony, Anny Straliczównej, któr polubi

po zgonie Magorzaty Rónowej I Tej to Barbarze zapisuje

Rafa r. 1441 opraw 260 z. na swych dobrach w grodzie

czchowskim *.

Siostr Andrzeja i Rafaa bya Femka (Femia, Eufe-

mia), powiadczona jako córka Piotra Rona w kilku aktach,

poczynajc od r. 1400, po raz ostatni 23 sierpnia 1408 ^

Wszystkie te akty wymieniaj j stale po obu braciach, na

trzeciem miejscu, z czego jednak niekoniecznie wynika, eby
bya od nich modsza; w ówczesnych bowiem dokumentach,

przy wyliczaniu, dawano pospolicie pierwszestwo mczy-
znom przed kobietami, niezalenie od wieku. Za starsze-

stwem jej przemawia w pewnej mierze okoliczno, e za-

wara luby mal'eskie o trzy lata wczeniej od starszego

brata Andrzeja. W ksigach czchowskich dochowa si mia-

nowicie akt z r. 1401, moc którego Andrzej Roen zobo-

wizuje si wypaci posag siostrze swojej Femce (Fenne),

onie Piotra Niedwieckiego, z równoczesnem zabez-

' Zapiska krakowska, powoana u ychliskiego, Z. Ksiga
V. 272.

2 Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1263.

s Por. str. 493.

* Zapiska czchowska u ychliskiego, Z. Ksiga V. 272.

6 Ulanowski, Pomn. VIII. nr. 11079. 11101; Helcel, Pomn. II.

nr. 1127. 1083. 1168; Kod. dypl. Maop. IV. 1107.
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pieczeniem wypaty na trzech wsiach, do klucza ronowskiego

nalecych ^

Prócz Femki musiaa istnie conajnmiej jeszcze je-

dna córka Piotra. W akcie z 3 padziernika 1397 stwier-

dzono mianowicie, i w sporze sdowym skazani zostali z po-

wodu niestania: pueri Rosnonis, fiUi et filie^ Jak si ta

córka nazywaa, niewiadomo; najpewniej zmara rycho, przed

r. 1400, gdy w aktach, poczynajcych si od tego roku,

które potomstwo Piotra przytaczaj po imieniu, nie ma ju
nigdzie wzmianki o drugiej, obok Femki, jego córce

Na tem zamykamy przegld genealogii Ronów; rozpa-

trzenie dalszych dziejów lej rodziny nie przedstawia ju zna-

czenia dla objanienia kwestyi insygnialnej. Rodowód póniej-

szej progenitury Ronów zestawiony jest u ychhskiego ^,

do którego te odsyamy, z tem przecie zastrzeeniem, e
nie naley jej wywodzi, jak to czyni ychliski, od nieistnie-

jcego Piotra, rzekomego syna Andrzeja, jeno od modszego

Andrzeja brata, Rafaa*.

Zwracamy si do rozpatrzenia stosunków majt-
kowych, jak si one uksztatoway w trzech pierwszych

pokoleniach Ronów sdeckich. Znowu punktem wyjcia sta-

nie si tu akt dziau, przeprowadzonego r. 1370 pomidzy

brami Klemensem i Piotrem^. Przedmiotem dziau jest sam

zamek Ptonów, oraz szereg posiadoci wiejskich, dokoa niego

skupionych. Ronowski zamek rozdzielony zostaje po poowie

» ychliski, Z. Ksiga V. 272.

2 Ulanowski, Pomn. VIII. nr. 5994,

s ychliski, Z. Ksiga V. 273 n.

* Por. str. 503. przyp. 1. e Rafa by ojcem najbliszych potem

Ronów: Zygmunta, Eleazara i Jana, wiadczy n. p. zapiska z 1476,

wspominajca o obu tych ostatnich synach za pomoc okrelników:

Eleazar de Chszna i lohannes de eadem Chszna, Hel cel, Pomn. II.

nr. 4158. S to okrelniki, których w caym dotychczasowym rodzie

Ronów uywa jedynie, i to przewanie, sam tylko Rafa; por. str. 503.

6 Kod. dypl. Maop. I. nr. 306.
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pomidzy obu braci, i to w tym sposobie, e Klemensowi do-

staje si jego cz przylega do Radajowic. Pozatem jeszcze

wie Przydonic rozdzielono pomidzy nich obu po polowie,

wszelako tylko a do zgonu ich matki Heleny; po jej mierci

Klemens mia odziery trzy czwarte tej posiadoci, a Piotr

tylko jedn czwart. W caoci za dostay si Klemensowi

nadto jeszcze: Radajowice Mae i Wielkie, aziska, Jelna

czyli Pieko, Zaogoszcze i Strzyczkowa. Na dzia Piotra przy-

pady za: Brunik, Siekierczyna, Janina. Bukowiec i Wola

czyli Opoka, ta ostatnia z tem zastrzeeniem, e jako doy-

wocie dostanie si na razie matce Helenie, a dopiero po jej

mierci przejdzie w posiadanie Piotra. Wszystkie te posia-

doci, o ile dadz si okreli co do pooenia, le w ziemi

sdeckiej, i to w blizkiem ssiedztwie, zczone w cao te-

rytoryaln, skupion okoo Ronowa. Tylko co do dwu, a mia-

nowicie Woli (Opoki) i Strzyczkowy, okrelenie takie przepro-

wadzi si nie da, ile e nie istniej ju dzisiaj, a nadto jako

samoistne jednostki przestay istnie jeszcze w wiekach re-

dnich, i dla tego brak jakichkolwiek o nich wiadomoci pó-

niejszych 1. Nie mona jednak wtpi, e i one leay w ziemi

' W ziemi sdeckiej jest znaczna ilo miejscowoci, okrelanych

nazw Wola, z tych dwie bez dodatków, w par. JMystków i Dbno, po-

zostae za z dodatkami indywidualizujcymi, jak: Wola Adamowa,

Stroska, królewska, Piskulina, Kusznowa. Pusta, abowska, królowa

polska, Kobylska, Stankowska, Stroska, ród. dziej. XIV. 127. 128.

130. 131. 133. 136. 137. 144. 147; nie da si jednak wyjani, czyi która

z nich objta bya aktem dziau z 1370, tem bardziej, e adne ródo
póniejsze nie wspomina te o drugiej nazwie tej miejscowoci: Opoka.

Jest domniemanie, e nie idzie tu rzecz o adn z wymienionych po-

przednio Wól, jeno o inn, która wnet poczya si w jedn cao
z Przydonic, por. Sów. Geogr. VII. 559. Strzyczkowy (Strziczkowa) czy

te innej podobnej nazwy (Strzeczkowa, Strzyszkowa i t. p.) nie znale-

limy w dostpnych ródach, nie ma te takiej miejscowoci i dzisiaj.

Nazwy aziska i Zagooszcze nie istniej dzisiaj, ale powiadczone s
jeszcze pod koniec w. XVI, por. ród. dziej. XIV. 1-iO; aziska zmie-

niy dzi nazw na Myle, por. Sów. Geogr. V. 622. Istnienie innych

wsi da si wykaza na caej przestrzeni czasu od 1370 a po dzie dzi-
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sdeckiej w bezporedniem ssiedztwie tamtych, jak zreszt

co do Strzyczkowy wypywa z samej stylizacyi aktu z 1370:

Zagolosca cum villa dicta Strziczkova.

Oba utworzone tym aktem dziay zjednoczone byy wi-

docznie na krótko przedtem w rku ojca obu braci w jedno-

lit pod wzgldem prawnym i gospodarczym cao, jako

klucz ronowski. Akt okrela je ogólnie jako patrimonium

Klemensa i Piotra, zatem spadek odziedziczony po ojcu. Jest

przytem rzecz pewn, e jest to ogó posiadoci w obrbie

ziemi sdeckiej, jakie w czasie tym naleay do tamtejszych

Ronów, e wic poza niemi Ronowie ci nie posiadali innej

ziemi. Bo gdyby do pozostawionej ojcowizny naleay jeszcze

jakie inne dobra, to i one musiayby by objte dziaem

z r. 1370. Nie da si tu nawet przypuci, eby jaka cz
posiadoci ojcowskich moga by przedtem wydzielona na

rzecz innego czonka rodziny, n. p. starszego brata Klemensa

i Piotra, i jakoby z tego wanie powodu nie zostaa wymie-

niona w akcie dziau z 1370. Pomijajc ju bowiem, e o ta-

kim starszym bracie ich, w ziemi sdeckiej osiadym, czy

jego potomstwie, czy wreszcie o dobrach przez nich tutaj

dzieronych, nie ma zreszt ani wspóczenie, ani póniej,

adnych wiadomoci, podkreh jeszcze trzeba z osobna, e
w tym wypadku akt dziau byby by musia wspomnie
w jakim sposobie o tym dawniejszym wydziale starszego

brata, eby objani, dla czego reszt dziel si tylko dwaj

inni bracia; a co waniejsza, eby urzdzi wzajemne mi-
dzy wszystkimi stosunki, chociaby ze wzgldu na doywotnie

zaopatrzenie matki, w którem w jaki sposób musiaby take

uczestniczy ów brat rzekomo dawniej wydzielony. Nie mó-

siejszy, cho w czasach dawniejszych wystpuj one czasem nie pod

form nazw, dzisiaj ostatecznie ustalon, jeno pod inn, nieco odmienn,

n. p. Jelna jako Jedlna, Przydonica jako Przedanica albo Przedacza,

Radajowice jako Radniowice, Radownice, a nawet Radziejowice. Take
nieistniejce dzi Zaiogoszcze wystpuje w wiekach rednich jako Za-

goloska, Zagolascza, Salegoscza.
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wi ju o tern, e sam orodek caego klucza, zamek ro-

nowski, rozdzielony tu zostaje w caoci pomidzy Klemensa

i Piotra; a przecie, gdyby istnia obok nich jaki starszy,

wydzielony przedtem brat, chyba i on musiaby by przy jego

podziale w jaki sposób uwzgldniony.

Gdyby chcie koniecznie przyj w tym czasie istnienie

innych Ronów, a zarazem przypuci, e w rku ich sku-

pione byy inne dobra, monaby tu postawi nastpujce

tylko domysy. Jeden: e w czasie przesiedlenia si ich do ziemi

sdeckiej pozostaa jeszcze jaka ga w pierwotnem gnie-

dzie powiatu szczyrzyckiego ^, niedaleko Krakowa, i e tutaj

utrzymaa w swem rku dawniejsze swoje posiadoci. W ode-

rwaniu rzecz biorc, przypuszczenie takie jest moliwe, ale

nic nie da si przytoczy na jego poparcie, gdy w Szczy-

rzyckiem nie ma potem adnych ladów istnienia Ronów^.

Albo inny domys: e który z Ronów, osiadych ju w S-
deczczynie, na jaki czas przed r. 1370, dla jakichkolwiek

powodów, przerwa stosunki z swoim rodem, i przeniósszy

si czy to w inne strony Polski, czy choby na obczyzn,

zaoy tam nowy warstat gospodarczej pracy i nowe jakie

naby dobra, tak, e przy dziale z r. 1370 móg by ju

przez pozostaych Ronów pominity zupenie. Ze wzgldu na

daty wypadków mógby to by rzeczywicie jaki starszy

brat Klemensa i Piotra, albo take brat ich ojca Michaa.

Jest to przypuszczenie, niedajce si poprze jakkolwiek

bezporedni wiadomoci ródow, ale w oderwaniu mo-

hwe; nawiemy do niego zaraz niej pewne jeszcze uwagi

dodatkowe.

Akt z r. 1370 otwiera widoki trwaego rozdzielenia

substancyi Ronów pomidzy dwie wyodrbnione obecnie li-

nie Klemensa i Piotra. Zdarzyo si przecie, e wnet potem

zmar Klemens, nie pozostawiajc adnego mskiego potom-

' Por. str. 485 n.

2 Por. str. 488.
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stwa; jedyna za jego córka Magorzata, sn wród przygo-

towa do zalubin z Janem kasztelanem czyckim, zrzeka

si, pod koniec r. 1387, wszelkich praw do pozostaej ojco-

wizny na rzecz stryja Piotra, w zamian za przejty przeze

dug ojcowski 1000 grz., tudzie za wyznaczony sobie posag

400 grz. Totalem partem castri Ronów necnon villarum ac

hereditatum ipsam (Margaretham) ex successione paterna con-

cernencium otrzyma Piotr Roen'. Cay klucz ronowski,

skupiony na krótko przed r. 1370 w rku Michaa, zjednoczy

si teraz znowu w posiadaniu jednego tylko przedstawiciela

rodu, jego syna modszego.

Jest jednak rzecz uwagi godn, e w akcie cesyi z 1387

Magorzata ustpuje Piotrowi nie tylko owe posiadoci, jakie

Klemens otrzyma by na podstawie dziau z r. 1370 w ziemi

sdeckiej, czyli, jak je obecnie okrelono: in regno ... Polonie,

ale ponadto take jakie inne, bliej z imienia niepodane, le-

ce na Wgrzech (in regno Ungarie). Poniewa r. 1370 ma-

jtek Ronów sdeckich nie obejmowa jeszcze adnych po-

siadoci wgierskich, przeto mamy tu widocznie do czynienia

czy to z jakimi nowymi, rzeczywistymi nabytkami Klemensa,

czy te przynajmniej z prawem wyczekiwania do spodziewa-

nego jakiego nabytku majtkowego na Wgrzech. Jedno

i drugie przypuszczenie uzna mona za dopuszczalne, i to

czciowo jeszcze w rónych ksztatach. Móg n. p. Klemens

przykupi pewne nowe woci na Wgrzech. Zewntrznie rzecz

biorc, domys taki mógby si wyda najprostszym, zwaszcza

jeH uwzgldnimy bezporednie ssiedztwo ziemi sdeckiej

z Wgrami. Po bliszem wgldniciu w rzecz nasun si tu

przecie powaniejsze wtpliwoci. Najpierw bowiem: jeeh

w ogóle stosunki Klemensa uoyy si w ten sposób, e móg
myle o przykupnie dalszych czci majtkowych, to zawsze

niejasnem pozostaoby pytanie, dla czego nie przykupi ich

* Akta grod, i ziem. V. nr. 16. Dokument zatwierdzony przez

Jagie w r. 1389, Ibid. V. nr. 18.
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gdzie w ziemi sdeckiej, w bliszem ssiedztwie tamtejszego

majtku swojego, co zarazem uMwioby sprawniejszy, bar-

dziej uproszczony zarzd gospodarczy. A powtóre mona mie
wtpliwoci, czy na ogó Klemens rozporzdza dostatecznymi

rodkami, eby nowe wsie skupowa, skoro pozostawi po so-

bie sum dun (1000 grz.), która wedug kalkulacyi samej

Magorzaty r. 1387 prawie e dorównywaa wartoci caej

jego schedy sdeckiej, a jeszcze w latach 1408 i 1426 przy

aktach sprzeday caej tej schedy równaa si bd to po-

owie, bd nawet cakowitej cenie kupna, za ni paconej ^

Nasuwa si wobec tego domys, e idzie tu rzecz o ja-

ki nabytek drog spadku, czy to przed r. 1387 rzeczywicie

ju otrzymanego, czy te przynajmniej w czasie tym spodzie-

wanego. W takim jednak razie przyj trzeba, e istnia okoo

tego czasu i osiedlony by na Wgrzech jaki przedstawiciel

rodu Ronów, o którego spadek w tym wypadku chodzio.

Wykazalimy poprzednio, e nie ma prawdopodobiestwa,

eby Ronowie pochodzih z obczyzny, a zatem n. p. z W-
gier ^1 nieatwo wobec tego byoby przypuci, e to spadek

po jakiej zdawna (od pocztku) w Wgrzech osiadej gazi
tego rodu, która do Polski nigdy si nie przeniosa, a teraz

polskim swoim krewniakom majtek pozostawia po sobie.

Snadniej, i, jak mniemamy, jedynie zasadnie mona tu raczej

przyj, e by to majtek którego z polskich Ronów, który

nie na dugo przedtem przeniós si na Wgry, rozpoczynajc

tu samodzieln prac gospodarcz, oderwany niejako od po-

zostaego w Polsce pnia, i który dla tego w akcie dziau

z 1370 móg by w zupenoci pominity. Stosunkowo nie-

dugi czas jego pobytu na Wgrzech wytómaczy te dosta-

tecznie, dla czego w wspóczesnych dokumentach wgierskich

nie zachowaa si adna o nim wiadomo ^. Ze wzgldu na

1 Hel cel, Pomn. II. nr. 1181. 2087.

•^ Por. str. 486.

s Jak w czasach dawniejszych, tak te i w drugiej poowie XIV

w. ogoszone dotd dokumenty wgierskie nie wspominaj o adnej oso-
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< zas, o który chodzi, jako te w zwizku z spostrzeeniami

poprzedniemii, monaby tu najsnadniej myle bd to o nie-

znanym skdind stryju Klemensa i Piotra, bd te o jakim

starszym ich bracie, który dla jakichkolwiek przyczyn jeszcze

przed r. 1370 wywdrowa do Wgier.

Sprawa dóbr wgierskich, dotknita aktem z 1387, jest

tylko przelotnym epizodem w liistoryi majtkowej Ronów.
Xie ma o nich w czasach póniejszych jakiejkolwiek wzmianki,

' na pewno nie jest tylko rzecz przypadkow: dochowao
-ir bowiem kilka póniejszych aktów, rozrzdzajcych ca
> hed Klemensow, jak wspomniane ju poprzednio akty

z r. 1408 i 1426 2; mówi one jedynie tylko o posiadociach

w ziemi sdeckiej, czciowo nawet wyliczaj je po imieniu,

nie zawieraj jednak adnej ju wzmianki o dobrach na W-
grzech. Znaczy to, e albo ywiona r. 1387 nadzieja spadku

wgierskiego zawioda, albo te, e spadek ten, o ile rzeczy-

wicie nabyty zosta przez Piotra, wnet potem zosta stracony.

Za to wcale obficie pyn wiadomoci o dalszych losach

majtku Ronów w ziemi sdeckiej.

Jeszcze na kilka miesicy przed cesy Magorzaty, w sier-

pniu 1387, Piotr Roen otrzymuje od Jagiey tytuem daro-

wizny trzy wsie, dotd królewskie: Jastrzbie, Ksn i Pale-

snic, wszystkie w ziemi sdeckiej i w najbliszem ssiedz-

twie klucza ronowskiego pooone, najpodasze jego zaokr-

glenie 3. Jest rzecz uwagi godn, e darowizna ta dochodzi

bie, któr nie tylko na pewno, ale chociaby z pewnem prawdopodo-

biestwem monaby zaliczy do Ronów; por. Czinara Indeks do Fe-

jera Cod. dipl. Hung., tudzie indeksy do Cod. dipl. Andeg., a nadto

tutaj str. 487 przyp. 1.

1 Por. str. 508.

= Hel cel, Pomn. II. nr. 1181. 2087.

* ychliski, Z. Ksiga V. 282. W póniejszych aktach Jastrz-

bie wystpuje take pod nazw Jastrzbia; Ksna pod nazwami K-
szna, Kanszna, Kuszna, Chansna, Chanzyna, Hansna; Palenica pod na-

zw Paecznica i Paecznica.
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do skutku w tej samej chwili, w której Piotr powiadczony

jest po raz ostatni jako starosta czycki, 'nieposunity póniej

na adne inne dostojestwo ^i nasuwa si blizki domys, e
bya to nagroda za sprawowane dotd obowizki staroci-

skie, a zarazem rodzaj odprawy w chwili usunicia si Piotra

od urzdniczej suby królewskiej.

Prawdopodobnie na czasy Piotra przypada te nabytek

dwu innych jeszcze posiadoci w ziemi sdeckiej. Borowy

i Dzieranin, znowu w ssiedztwie jego woci ronowskiej.

Jakim je naby tytuem, czy talve z darowizny królewskiej,

czy drog kupna, okreli nie mona, nie dochoway si bo-

wiem jakiekolwiek wiadomoci, bliej t rzecz objaniajce.

Z tego powodu nie mona nawet orzec na pewno, czy na-

bywc by on sam, czy moe dopiero w najbliszym czasie

po jego zgonie, pozostae po nim dzieci, a raczej w ich imie-

niu prowadzca zarzd majtku wdowa po nim, Magorzata;

tyle pewna, e obie te wsie s w posiadaniu Ronów przed

1404, w tym bowiem roku rozporzdzaj si oni niemi na

rzecz innych nabywców 2.

Cokolwiek zreszt o dacie nabycia dwu tych ostatnich po-

siadoci przyjmiemy, w kadym razie stwierdzi bdzie mona,
e Piotr zjednoczy w swojem rku pokan fortun, która

obejmowaa nie tylko cay zarodowy majtek Ronów sdec-

kich, jaki istnia bezporednio przed dziaem z r. 1370, ale

ponadto take kilka innych posiadoci, wieo z darowizny

królewskiej uzyskanych.

Umiera Piotr w najbliszym czasie potem, r. 1389/90.

Pozostay po nim spadek przechodzi oczywicie na wasno
jego dzieci, przedewszystkiem dwu synów, Andrzeja i Rafaa,

1 Por. str. 491.

2 Hel cel, Pomn. II. nr. 1083; por. niej str. 518. O Dzierani-

nach dochowaa si wiadomo, e zostay zaoone r. 1351 i przez Ka-

zimierza W. nadane wtedy Tworkowi z Tworkowej Woli. Kod. dypl.

Maop. II. nr. 693.
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jedynych istniejcych podówczas przedstawicieh mskich Ro-

nów sdeckich. Wdowa po nim, Magorzata Borkówna, miaa
jednak na caym kluczu ronowskim oprawione wiano w wy-

sokoci 500 grz.i, pozostaa tedy nadal, obok dzieci, zgodnie

zreszt z zasadami polskiego prawa, w posiadaniu i uytko-

waniu tych dóbr. Te dwa rodzaje praw: wasnoci dzieci

i uytkowania wdowy rozróniane s dokadnie w aktach s-
dowych z najbhszych potem czasów, dla tego nieraz strony,

dochodzce przeciw Magorzacie roszcze swoich z tytuu

dugów po Piotrze, otrzymuj zlecenie przewiedzenia ich prze-

ciw dzieciom jako waciwym spadkobiercom zmarego; albo

te na odwrót, wzbraniaj si odpowiada przed sdem wo-

bec samej tylko Magorzaty, dopokd nie stan do odpowie-

dzialnoci take i dzieci 2.

Nie przeszkodzio to jednak utrzymaniu gospodarczej

wspólnoci midzy Magorzat a jej dziemi, niewtpliwie

z tego przedewszystkiem powodu, e w chwili zgonu ojca

i przez pewien, duszy czas potem, byy one nieletnie. Nie

obejmuj one jeszcze samoistnego zarzdu majtkiem; zarzd

* Por. zapisk z r. 1396: quia sedet in dotalicii hereditatibus,

Ulanowski, Pomn. VIII. nr. 5752, a dokadniej jeszcze w zapisce

z 1404, wedug której wiec krakowski przyzna Elbiecie Balickiej, na

pokrycie jej wierzytelnoci, prawo nabycia dóbr ronowskich, pod wa-

runkiem, e uici ponadto Magorzacie 500 marc. dotis et dotalicii, que

ipsa domina Margaretha ibidem super parte bonorum liereditariorum

Petri Roschen omnium castri Roschnow et pertinencium habere nunc

dinoscitur, Hel cel, Pomn. II. nr. 1052.

* R. 1396 Magorzata, pozwana przez Mikoaja z Chotlic, evasit

... quia sedet in dotalicii hereditatibus, et ipsius debitum in pueris at-

temptabunt. R. 1398 w sporze Jaka de Glow przyznano mu 27 grz., ita

quod easdem ... in bonis filiorum Rosnonis debet repetere, Magorzata

za zwolniona zostaa od wszelkiej odpowiedzialnoci. R. 1399 w spo-

rze, wytoczonym jej przez kasztelana czyckiego z on, stwierdzono, i
tene non habet plus contra predictam relictam (jeno przeciw dzieciom)

proponere de aliuo. R. 1398 Dobrochna Olenicka absue pueris ipsius

Rosnonis non vult respondere samej Magorzacie. Ulanowski, Pomn.

VIII. nr. 5752. 6437. 7392. 8706.

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. 33
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ten prowadzi matka, wzgl. polubiony przez ni drugi m,
Wiernko Gabaski, i czsto te jeszcze matka zaatwia ma-

jtkowe sprawy za swoje potomstwo ^; a r. 1398 zdarza si

nawet, e strona, która wygraa proces przeciw dzieciom Pio-

tra, widocznie ze wzgldu na niewydzielony im jeszcze oso-

bny majtek, stwierdza sama: quod non habeo ubi inuirere,

sicut acquisivi'^. Nawet, kiedy r. 1400 dzieci owe doszy do

lat sprawnych i zaczy ju przed sdem wystpowa samo-

dzielnie, nie doszo sn zrazu, ze wzgldu na mody i nie-

dowiadczony ich wiek, do wydzielenia im osobnych dziaów

majtkowych; zarzd gospodarczy caoci pozosta nadal w rku
Magorzaty i Wiernka. Tem chyba wytómaczy si zapiska

osobhwej treci z r. 1404, wedug której najstarszy syn Pio-

tra, Andrzej, pozwany przez przeciwnika, dixit se hereditatis

et bonorum hereditariorum nihil possidere et sic ... evasit,

z zastrzeeniem, e strona przeciwna bdzie moga dochodzi

przeciw niemu swoich roszcze, cum patrimonii habebitl Do

wyodrbnienia gospodarczego przyszo sn dopiero w tyme
r. 1404, przy sposobnoci zalubin Andrzeja, z czem pewno

stoi w zwizku, e Wiernko, który jako dotychczasowy (obok

Magorzaty) kierownik zarzdu, pisa si: de Ronów, wraca

odtd do dawniejszego okrelnika: de Gabanie^.

Nieatwem byo zadanie Magorzaty, a wnet potem

i drugiego jej ma Wiernka, kiedy po zgonie Piotra, w imie-

niu nieletnich dzieci, objli zarzd pozostaego po nim ma-

1 W licznych sporach o dugi, pozostae po Piotrze, pozywana jest

czsto wprost sama Magorzata, por. niej. R. 1400 orzeka sd, e jedna

z zastawionych wsi klucza ronowskiego moe by wykupiona, jeeli su-

ma zastawna per dominam Margaretham ... vel pueros eius zostanie

uiszczona. Tego roku w sporze midzy Staczykiem z Gródka a Ma-
gorzat dochodzi ukad, za którego wykonanie Magorzata przyjmuje od-

powiedzialno w imieniu swoich synów, Ulanowski, Pomn. VIII.

nr. 9674. 9713.

2 Ibid. VIII. nr. 6398.

3 Helcel, Pomn. II. nr. 1075.

* Por. sir. 492. 493.
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jtku. Fortuna bya znaczna, ale nadmiernie obduona. Ja-

skrawe wiato rzuca na t spraw ju sam znany nam akt

cesyi z r. 1387, moc którego Magorzata, córka Klemensa,
ustpia Piotrowi ca sched ojcowsk: stao si to w za-

mian za przejty przez Piotra po Klemensie dug 1000 grz.,

obok którego istnia jeszcze drugi dug samego Piotra, tej sa-

mej wysokoci 1. Dwa tysice grz., obciajcych cay maj-
tek, to w przyblieniu ówczesna jego warto 2. Nie dziw, e
Piotr znalaz si w trudnem pooeniu: prawdopodobnie spaty
uskutecznia nowemi poyczkami, a pewno zaciga nowe jeszcze

dugi. Musia by jego kredyt w wysokim stopniu zachwiany, gdy
przewana cz dugów, jakie po nim pozostay, to dugi y-
dowskie, wysok opacane lichw, prowadzce ca gospo-

dark majtkow do oczywistej ruiny. Nawet zreszt i ydzi

nie poprzestawali na samem zobowizaniu si Piotra, dali
ode pewniejszych rkojemców. Tych rkojemców, czy innych

wierzycieh bezporednich, wyszukiwa Piotr, gdziekolwiek si

dao, w patrycyacie krakowskim, zwizanym bliej z jego

teciem, poród zwykych mieszczan, u okolicznej szlachty,

w czasie za starostowania w czycy u magnatów, osia-

dych w tamtej ziemi. Kiedy zmar, wszyscy przeciw pozo-

staej wdowie i dzieciom wystpili bd to wprost z roszcze-

niami o spat nalenych sobie sum, bd o odszkodowanie

z powodu poniesionych przez rkojemstwo strat. Bezlik pro-

cesów, prowadzonych przeciw nim w czasie od 1396—1404,

zawiadcza o cierniowej drodze, przez jak przej musiaa

Magorzata, objwszy zarzd majtku spadkowego wród tak

opakanych stosunków ^

1 Akta grod, i ziem. V. nr. 16.

» Por. str. 510.

* Tak tocz si przeciw Magorzacie, wzgl. take jej dzieciom, na-

stpujce w tym czasie procesy: R. 1397—1400 proces Wierzynków kra-

kowskich pro fideiussione in iudeos condam Petri Rosznonis, pro qui-

busdam debitis, pro uibus ipsorum (Wierzynków) genitor pro domino

Rosze milite fideiussit Izraelowi, Chanaanowi i Abrahamowi ydom

33*



516 Dodatki

e wobec tego nie tylko nie mona byo myle o po-

wikszeniu majtku, e raczej musia on stopniowo topnie,

jest rzecz jasn. Nabycie Dzieranin i Borowej ju po zgonie

Piotra (1389/90), a przed r. 1404, jest, jak zaznaczylimy po-

wyej \ bardzo wtpliwe; najprawdopodobniej odnie je na-

ley do czasu, w którym y jeszcze sam Piotr. Za to da si

teraz wykaza szereg powanych strat majtkowych. Mniejsza

ju o takie sprawy, jak zabezpieczenie roszcze posagowych

krakowskim, Ul anow s ki, Pomn. VIII. nr. 6212. 9736, uw. 235 nr. 44,

Najst. ksigi m. Krak. II. nr. 185. R. 1890—1398 proces Jana de

Glew (GIow) pro debitis iudeorum et ipsius Rosnonis, zrazu o 832 grz.,

ostatecznie o 27 grz, U 1 ano w s ki, Pomn. VIII. nr. 5455. 6437. R. 1396

proces Mikoaja z Chotlic pro debito iudeorum, Ibid. VIII. nr. 5752.

R. 1400 proces Prandoty z Nieprzesny pro debitis iudaicis ... fideiussoris

Rosnonis mariti- sui (Margaretlie), wzgl. de debitis iudaicis Petri Rosen,

Ibid. VIII. nr. 9752. 10101. R. 1404 proces Elbiety Balickiej, kasztela-

nowej wilickiej (wdowyj pro debitis omnibus iudaicis, que (Elisabeth) pro

dieto Petro Roschen exsolvit, Hel cel, Pomn. II. nr. 1052. Tego r. 1404

sprawa z Smerlinem ydem krakowskim racione diversorum debitorum

iudaicorum per dictum patrem (t. j. przez Piotra) in iudea contractorum,

cznej wartoci 700 grz., Ibid. II. nr. 1083. Na odwrót s te procesy,

w których chodzi o zapat dugów ydowskich innych osób, za które

zmary Piotr przyj by rkojemstwo. Tak r. 1400 sprawa z Staczy-

kiem z Gródka pro debito iudaico racione fideiussorie olim per Petrum

Rosneyem (sic) pro Grotkone facte, Ul ano w s ki, Pomn. VIII. nr. 9713.

Pozatem cay szereg procesów, w których nie ma ju wprawdzie wy-

ranie mowy, e chodzi o porczony dug ydowski, jeno na ogó o dug
(cho i tu, gdzieniegdzie przynajmniej, mog si kry dugi ydowskie),

jirzyczem znowu nie zawsze da si rozstrzygn, czy dug zacignity

zosta jeszcze przez Piotra, czy te moe ju po jego mierci, przez Ma-
gorzat jako zarzdczyni dóbr spadkowych. Tak r. 1396 proces wójta

Mikoaja i kilku innych mieszczan o 37, 16, 7 i 4 grz., Ibid. VIII. nr.

5730. R. 1400 proces Stanisawa z Bobowy o 200 i 400 grz., Ibid VIII.

nr. 11001. 11079. R. 1396—1400 proces z Janem Ligz, wojewod -
czyckim, o dug zrazu 200, póniej 100 grz., pewno jeszcze przez Piotra,

w czasie jego starostowania w czycy zacignity, Ibid. VIII. nr. 5738.

5994. 5997. 6397. 7602. 8696. 9751, Helcel, Pomn. II. nr. 28. Wresz-

cie 1404 proces Piotra z Guchowa o 27 grz., Ibid. II. nr. 1075.

1 Por. str. 512.
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iia pewnych dobrach na rzecz kobiet, wydawanych w rodzi-

nie za m: wykazalimy poprzednio, e roszczenia takie

jeszcze za ycia Piotra zabezpieczone miaa prawdopodobnie

Dobrochna Olenicka na Bruniku, Siekierczynie i Ksnej^;

i tak samo wydana r. 1401 córka Piotra, Femka, otrzymuje

zabezpieczenie na Ksnej, Jastrzbiu i Bruniku I Mniejsza

te o takie drobiazgi, jak zapisany 1400 wojewodzie czyc-
kiemu Ligzie, na czciowe pokrycie dugu, czynsz 7 grz. na

chopach w Bruniku ^ Ale przyszy straty znacznie wiksze.

Przydonica conajpóniej ju r. 1398 przesza zastawem w obce

rce, w sumie dunej 170—175 grz.; jako dzieryciele za-

stawni wystpuj tu 1398—1400 Przecaw, Klemens i El-
liieta, dzieci starszego Przecawa; pierwszy z nich pisze si
iidtd stale Przecawem z Przydonicy, i sam znowu pewne
i zci tej wsi (n. p. dwa any) zastawia innym osobom*. Ten

zastaw nie jest wykupiony jeszcze r. 1408; kiedy bowiem
w tym czasie sd przyzna Magorzacie czyckiej ca sched

) ojcu Klemensie, w tem take trzy wierci Przydonicy, jak

!ia, w myl dziau z 1370, bya mu si dostaa, musia za-

izec zarazem, e Magorzata, wdowa po Piotrze, winna jej

uici 100 grz. na wykupno owych trzech czci^. Ale i to

zarzdzenie nie poskutkowao, przynajmniej nie od razu; je-

szcze bowiem po owym wyroku, w akcie z koca r, 1408,

wystpuje Przecaw z Przydonicy, jak przedtem, tak i teraz

dziery ciel zastawny tej posiadoci^. I mimo e tymczasem

dokonywano rónych aktów sprzeday samego prawa wa-
snoci co do Przydonicy'', utrzymaa si ona w dziereniu

' Por. str. 498.

^ Zapiska czchowska u y eh iis kiego, Z. Ksiga V. 272.

^ Ulanowski, Pomn. VIII. nr. 9751.

* Por. Ibid. VIII. nr. 6.540. 9674. 9778. 1010 1 . 11048. 11049, uw.

277 nr. 75.

5 Helcel, Pomn. II. nr. 1168; Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1107.

* Kod. dypl. kat. krak. II. nr. 517.

' Por. niej str. 521. 523.



518 Dodatki

zastawnem Przecawa, czy póniej jego potomstwa, sn przez

czas duszy potem. Jeszcze bowiem r. 1429 Rafa Roen,
modszy Piotra syn, sprzedawszy swoj, t. j. pozosta czwart
cz Przydonicy nowemu nabywcy, musia przyj zobowi-

zanie, e wykupi j z zastawu (deliberare et expedire)^

Prócz Przydonicy zastawiona bya ponadto conajmniej

ju r. 1400 u tego samego Przecawa inna wie klucza ro-

nowskiego, w takieje samej sumie dunej 175 grz. -. O któ-

rej tu posiadoci mowa, i jakie byy dalsze koleje tego za-

stawu, objani si nie da. By moe, e go wczas wyku-

piono; Przydonica jednak nigdy ju w posiadanie Ronów nie

wrócia. Jeeli zasadnym jest domys, e Opoka (Wola) z r.

1370 wsika w Przydonic % to trzeba bdzie i t miejsco-

wo umieci w rejestrze strat tego czasu; moe zreszt

ona wanie jest t drug, bliej nam z imienia nieznan po-

siadoci zastawion.

Nie przez same jednak tylko zastawy umniejsza si

majtek Piotrowych dzieci; dochodzio take do pozby wie-

czystych. Wród okolicznoci, bliej owietU si niedajcych,

nastpia w ten sposób conajpóniej r. 1390 utrata czci
azisk. W cigu r. 1390—1400 wystpuje kilku po kolei

dziedziców azisk: Jan, Prandota i Franko, niemajcych nic

wspólnego z rodzin Ronów*. W akcie za z r. 1408, okre-

lajcym dokadnie sched po Klemensie, który w dziale

z 1370 otrzyma aziska cae, wymieniono ju tylko partem

in aziska ^. Dotkhwsz jeszcze bya strata z r. 1404. Na za-

spokojenie dugów ojcowskich w wysokoci 700 grz., nale-

nych Smerlinowi, ydowi krakowskiemu, Andrzej i Rafa sta-

1 Helcel, Pomn. II. nr. 2196; Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1263.

2 Que villa (Przedanicza) cumaliavilla in 350 mcis fuerit

alias obligata (Przeclawowi), Ulanowski, Pomn. VIII. nr. 9674.

3 Sów. Geogr. VII. 559; por. str. 506 przyp. 1.

* Kod. dypl. Pol, III. nr. 174; Ulanowski, Pomn. YIIl. nr.

10246, UW. 340 nr. 10.

5 Helcel, Pomn. II. nr. 1181.
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nli wobec koniecznoci wieczystego ustpienia mu (in per-

petuum ... assignarunt et resignaverunt totaliter) trzech wsi,

Dzieranin, Borowej i Palenicy^ prawie wszystkiego, czem

Piotr przymnoy by odziedziczony majtek rodowy. I te po-

siadoci nie wróciy ju nigdy potem w posiadanie Ronów*.

Na domiar zego powstay dugotrwEie spory majtkowe

w rodzinie samej, których wynik okaza si mia zgubnym

dla dalszych losów majtku. Spór, wytoczony dzieciom Piotra

przez Dobrochn Olenick o Brunik, Ksn i Siekierczyzn ^, da
si jako zaegna i nie doprowadzi do umniejszenia majtku.

Za to najujemnej oddziaa tu spór, prowadzony przez Ma-
gorzat, córk Klemensa, oraz jej ma, Jana kasztelana -
czyckiego, cigncy si conajmniej przez lat 12, od 1396

—

1408*. Chodzio przytem o roszczenia, okrelone w dwojaki

sposób: o 500 grz. gotówki po Piotrze Ronie^, oraz o ca
sched w dobrach ziemskich, pozosta niegdy po lOemen-

sie: pro castro Rosznow et cum villis, quid ad castrum per-

tinet^, pro et super castro Rosznow dieto et villarum ad

dictum castrum pertinencium ^. To ostatnie roszczenie niea-

two wyrozumie, ile e przejcie schedy Klemensowej na je-

dynych podówczas przedstawicieh mskich rodu, t. j. synów

Piotra, za spat przeze dokonan, odpowiadao zasadom

ówczesnego prawa, a ponadto wyranie byo uznane aktemi

cesyi samej Magorzaty z 1387. By moe, i Piotr, czy jego

1 Hel cel, Pomn. II. 1083.

* Ok. r. 14:70 wszystkie trzy s wasnoci królewsk, por. D u-
gosz, LIb. benef. II. 308. 304.. W r. 1581 nale do kasztelana krakow-

skiego Spytka Jordana, a Dzieraniny czciowo take do Boskich,

ród. dziej. XIV. 135. 140.

3 Por. str. 494.

* Por. Ulanowski. Pomn. VIII. nr. .5738. 5972. 6421. 8706, uw.

265 nr. 8; Helcel, Pomn. II. nr. 28. 88. 89. 469. 470. 1127. 1168; Kod.

dypl. Maop. IV. nr. 1107.

s Helcel, Pomn. H. nr. 469.

« Ulanowski, Pomn. Vni. nr. 5972.

' Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1107; Helcel, Pomn. II. nr. 1168.
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wdowa, nie wypenili naoonego t cesy obowizku wypa-
cenia jej 400 grz. posagu, za czem mogaby przemawia przy-

toczona poprzednio, wysokoci zbliona suma roszczenia 500

grz., o ile to nie jest jakie roszczenie odrbne; by moe
take, i Magorzata, czy te jej m, uwaajc cesy z r. 1387

za niekorzystn dla siebie, podjli spór, próbujc, czy nie

uda im si posi samej ojcowizny. Bya chwila, kiedy zda-

wao si, i rzecz uoy si pomylnie: r. 1399 zastpca Ma-
gorzaty czyckiej zeznaje przed sdem, e nie ma ju a-
dnych roszcze przeciw Magorzacie Wiernkowej^, prowadz-
cej podówczas zarzd majtku Ronów. Ale wnet odnowi si

proces, i moe nawet jeszcze przed ostatecznem zaatwie-

niem doprowadzi czy to do czciowych ustpstw strony po-

zwanej, czy te do samowolnego zaboru po stronie powodo-

wej: jest rzecz znamienn, e ju r. 1405 kasztelanowstwo

czyccy rozporzdzaj jednym anem in villa nostra Jedlna^.

Wreszcie, po dalszych jeszcze mitrgach sdowych, osobny

sd komisarski, zoony przez króla, rozstrzygn rzecz osta-

tecznie wyrokiem z 23 sierpnia 1408, i to na niekorzy

dzieci Piotrowych oraz ich matki Magorzaty: zatwierdzono

tu znany akt dziau z 1370, przyznajc kasztelanowej czyc-
kiej cakowit wymienion w nim sched Klemensow, z tem

jeszcze dodatkowem objanieniem, e prawo posiadania sa-

mego zamku ronowskiego po poowie przez obie strony, ma
by rozumiane w tym sposobie, i kada z nich naprzemian

przez jeden rok, od jednego do drugiego Boego Narodzenia,

ma go otrzyma w dzierenie 2.

Takim sposobem, prócz dawniejszych strat, majtek ro-

dowy Ronów poniós nowy, najdotkhwszy uszczerbek: ubya
mu w przyblieniu poowa, i to cenniejsza moe, dóbr zaro-

dowych. Gdyby by nawet pozosta w rku kasztelanowstwa

* Ulanowski, Pomn. YIII. nr. 8706.

2 Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1090.

3 Ibid. IV. nr. 1107; Helcel, Pomn. II. nr. 1168.
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czyckich, nie niial ju majtek ów wróci w posiadanie

Ronów; byby przeszed w dom koskich. Ale nowym na-

bywcom zgoa nie zaleao na jego utrzymaniu; by on dla

nich tylko przedmiotem i rodkiem dalszych transakcyj ma-

jtkowych. Nie dalej jak w kilka miesicy po wyroku sier-

pniowym, d. 4 grudnia 1408, sprzedaj oni za 2000 grz. ca
sched Klemensow, wic — wymienione wyranie: poow
zamku ronowskiego, Radajowice Mae i Wielkie, Zaogo-

szcz, Jeln, trzy czci (zastawione) Przydonicy, Strzyczkow

i pozosta cz azisk, Mikoajowi Kurowskiemu, arcybisku-

powi gnienieskiemu ^

Dawno ju przedtem, conajpóniej r. 1396, za ycia

jeszcze Klemensa, ojca arcybiskupa, spotykamy lady usado-

wienia si Kurowskich w Sdeczczynie^; teraz skorzystali oni

ze sposobnoci, eby tu naby majtek znaczniejszy. I nie

poprzestah na tym jedynie nabytku. Wnet potem zakupuj

inny, w bezporedniem ssiedztwie pooony klucz majtkowy,

którego orodkiem by Gródek. W pierwszej poowie XIV w,

(1336) Gródek wraz z przylegym Glinnikiem nalea do Ged-

czyców^; od koca w. XIV jako panów na Gródku spoty-

kamy ród Staczow-Supeckich; w dochowanych aktach i za-

piskach sdowych z 1390—1400 do czsto wystpuj bracia

Staczyk i Andrzej, zawsze z okreleniem: de Grodek, a cza-

sem jeszcze z dodatkiem: heredes de Supcza*. Majtek, jaki

tu okoo Gródka skupili, by wcale pokany; wedug zapiski

z 1400 naleay do, prócz Gródka samego: Barlkowa, B-
dzierzadza (Bdzieszyna?), Ghnnik, Gurowa, Posadowa i Za-

e. Ten oto cay majtek, wraz z kilku jeszcze przyczo-

» Hel cel, Pomn. II. nr. 1181.

2 Por. zapisk z 1396: Maczey Gauron sub Roznow molendinator

contumax contra dominum Clementem de Curow pro indebito recessu,

Ulanowski, Pomn. VIII. nr. 5766.

s Kod. dypl. Maop. I. nr. 206; por. str. 4-82.

* Kod. dypl. Pol. III. nr. 174; Ulanowski, Pomn. VIII. nr.

9335. 9713. 10309. 10662.
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nemi tymczasem wsiami, naby znowu od Supeckich r. 141 0^

Piotr Kurowski, póniejszy kasztelan sdecki i lubelski, brat

arcybiskupa; kiedy za arcybiskup zmar r. 1411, przeszed

na, jako na jedynego, pozostaego po nim dziedzica, wraz

z posiadociami w innych stronach Polski, take i klucz ro-

nowski, nabyty przez Mikoaja r. 1408.

W ten sposób w rku Piotra Kurowskiego zjednoczyy

si dwa pokane majtki w ziemi sdeckiej, które, zapewne

dla uproszczenia zarzdu, nowy waciciel poczy w jedn

cao gospodarcz, pod wspóln nazw klucza ronowskiego.

Tak pojty okrelnik ten ma tedy odmienne znaczenie, anieli

dawniej: z jednej bowiem strony nie obejmuje wszystkich

dawniejszych dóbr klucza ronowskiego, jeno tylko sched

Klemensow, z drugiej za mieci w sobie nienalece do
przedtem dobra klucza gródeckiego Supeckich. I odtd do-

piero — nierychlej zatem jak r. 1411 — Gródek, z przyle-

gociami, czy si w jedn cao prawn i gospodarcz I

z czci dawniejszego majtku Ronów.
W tem poczeniu oba te kompleksy dóbr przechodz

w dalszym cigu wspólne koleje. R. 1425 Piotr Kurowski od-

daje castrum Ronów cum omnibus ... iuribus, pertinenciis

(t. j. z wsiami nalecemi do klucza) Zawiszy Czarnemu

z Garbowa w zastaw za 800 grz., z zastrzeeniem, e bdzie

je móg albo wykupi za zwrotem sumy zastawnej, albo te

ustpi je Zawiszy wieczycie (imperpetuum resignare), t. j. na

wasno, jeeli otrzyma dopat 200 grz.^. Jeszcze tego sa-

mego roku Zawisza owiadczy gotowo uiszczenia dopaty 8;

wnet za potem, 12 marca 1426, dochodzi do skutku for-

malny akt sprzeday caego klucza na rzecz Zawiszy. Za

1000 grz. (t. j. 800 dugu i 200 dopaty) ustpuje mu Kurow-

ski wieczycie castrum Rosznow una cum districtu ad hoc

1 Helcel, Pomn. II. nr. 1250.

Mb id. II. nr. 2010.

3 Ibid. II. nr. 2053.
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ipsum castrum Rosznow spectante (cay klucz majtkowy),

dodajc jeszcze zastrzeenie osobne, e villam Grodek, que

eciam est in districu eiusdem castri, a któr Piotr przedtem

by zastawi komu innemu, Zawisza bdzie móg wykupi

i równie wieczycie dziery ^. Zeznany w kilka dni póniej,

19 marca 1426, akt dodatkowy w tej samej sprawie, wymie-

nia szczegóowo posiadoci, nalece do sprzedanego ma-

jtku: medietatem castri Rosznow totam suam cum omnibus

villis ad dictam medietatem castri Rosznow pertinentibus,

poród nich, z dawniejszej schedy Klemensowej: Jeln, Rada-

jowice, Zaogoszcz i cz (^4) Przydonicy, z nabytego za
po Supeckich majtku: Gurow, Posadowe, Glinnik, Bartkow

i Zae, cznie oczywicie z prawem wykupna Gródka,

o którem wspomnia akt poprzedni ^. Z pierwotnej schedy Kle-

mensa nie wymieniono tu jedynie nabytej r. 1408 czci a-
zisk, oraz Strzyczkowej, z dawnego klucza gródeckiego Su-
peckich, Bdzierzadzy czy Bdzieszyny. Czy je wyczono ze

sprzeday, czy pozbyte zostay przedtem przez Kurowskich

na rzecz innych osób, czy te miejscowoci te wsikny tym-

czasem w inne ssiednie (chodzi bez wyjtku o takie, które

dzisiaj nie istniej pod temi nazwami), nie umiemy rozstrzy-

gn; zreszt dla dalszych wywodów rzecz to obojtna.

Pisz si odtd Zawiszowie, porzucajc dawniejszy swój

okrelnik: de Garbów, niejednokrotnie: de Ronów lub Ro-

nowskimi, i to zarówno mczyni 2, jako te i kobiety, z do-

1 Hel cel, Pomn. II. nr. 2087.

2 Ibid. II. nr. 2054, z mylnem ustawieniem sowa pars przy Za-

goloscza, zam. przy Przedanicza. Poprawny i co do tego szczegóu tekst

w Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1234. Cay niniejszy akt zosta zapo-

wiedziany (arestavit) przez Elbiet on Jana Waacha, dziedzica Chmiel-

nika i starosty chemskiego. Bya to siostra Piotra Kurowskiego, por.

Boniecki, Herbarz XIII. 245, która widocznie w sprzeday tej dopa-

trzya si naruszenia swoich praw dziedzicznych (moe zreszt zabez-

pieczenia posagowego), i skutkiem tego akt sprzeday zapowiedziaa.

3 Por. n. p. Hel cel, Pomn. II. nr. 3291. 3343. 3385 i in.
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mu tego pochodzce, n. p. Barbara, córka Jana Zawiszyca,

ona Stanisawa Tczyskiego, a póniej Jana Amor Tar-

nowskiego, kasztelana krakowskiego ^. Mimo jednak tosamo
tych okrele, nie ma midzy nimi a Ronami jakiegokolwiek

zwizku krwi; nawet przez maestwo nie doszo do za-

dzierzgnicia jakichkolwiek wzów midzy obu rodzinami.

Go, po zowróbnym wyroku z 1408, pozostao w po-

siadaniu Ronów, nie da si we wszystkich szczegóach

okreh z ca pewnoci. Na pewno zostay w ich rku:

z darowizny, uczynionej niegdy Piotrowi przez Jagie (1387),

Ksna i Jastrzbie; z wydzielonej za r. 1370 schedy Pio-

trowej, prócz poowy zamku ronowskiego, nadto: Brunik,

Siekierczyna i jedna czwarta zastawionej Przydonicy; co do

wszystkich tych posiadoci da si w nastpnych jeszcze cza-

sach wykaza ich prawo wasnoci 2. Natomiast nie jest rzecz

pewn, czy naleay do nich wtedy jeszcze Bukowiec i Ja-

nina, czci niegdy skadowe tej samej schedy Piotrów^ ej. Nie

ma odtd jakiegokolwiek ladu naleenia ich do majtku
Ronów, a nieco póniej zjawiaj si dowody wasnoci innych

osób. Bukowiec ok. 1470 jest ju w posiadaniu niejakiego

Schropa^, a Janina 1581 naley bd do Andrzeja Tczy-
skiego, bd te Jana Tary*. Oczywicie, strata tych posia-

doci moga nastpi daleko po roku 1408; ale nic nie wy-

» H e 1 c e 1, Pomn. II. nr. 3796. 3809 3878 : A r c h. S a n g. II. nr. 215.

216. 220; Morawski, Sdeczcz. 11. 375 i in.

2 O póniej szem rozrzdzaniu si ich co do polowy zamku ro-

nowskiego, jednej czwartej Przydonicy i posiadaniu Ksnej, zob. dalsze

wywody w tekcie. O posiadaniu Jastrzbia, jeszcze r. 1482, por. y-

chliski, Z. Ksiga V. 273; ale ju r. 1581 miejscowoci naley bd
do Kokowskich, bd do Taszyckich. ród. dziej. XIV. 130. 137. Bru-

nik i Siekierczyna jeszcze ok. 1470 powiadczone jako wasno Ro-

nów, Dugosz, Lib. benef. II. 303; r. 1581 obie wsie s ju w posia-

daniu Tary, wojewody lubelskiego, ród. dziej. XIV. 135,

3 Dugosz, Lib. benef. II. 238.

* ród. dziej. XIV. 135.
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klucza moliwoci utraty wczeniejszej, jak si ona daa
stwierdzi w owym czasie co do kilku innych wsi, sprzeda-

nych czy zastawionych rycho po zgonie Piotra na zaspoko-

jenie jego dugów.

Z znacznie uszczuplon fortun rozpoczynali tedy Ro-

nowie r. 1408 nowy okres gospodarczej swojej dzia'alnoci.

Kto tu mia teraz obj kierownictwo? Byo dwu synów Pio-

tra, Andrzej i Rafa, w modym wprawdzie wieku, ale w ka-
dym razie ju dorosych, jeeli nie obaj, to przynajmniej

pierwszy onaty od lat czterech^, zdolni niewtpliwie do uj-

cia steru spraw majtkowych w swe rce, usuwajc na drugie

miejsce matk czy take ojczyma, Wiernka. Mogli podzieli

majtek midzy siebie, rozpoczynajc kady samodzieln prac
w swojej czci; mogh zreszt take, przynajmniej przez jaki

czas jeszcze, utrzyma wspólnot gospodarcz, w którym to

ostatnim wypadku kierownictwo z istoty rzeczy byoby mu-

siao dosta si starszemu Andrzejowi. Otó jest rzecz zna-

mienn, e nie ma ladu przeprowadzenia podziau majtko-

wego, a, odliczajc jeszcze jedn, jedyn wzmiank o Andrzeju

z koca r. 1408, nie ma te nie tylko dowodu, eby do na-

leay jakiekolwiek dawniejsze, czy choby inne. nowo na-

byte posiadoci, eby one podlegay jego zarzdowi gospo-

darczemu czy te rozporzdzalnoci, ale co wiksza, nie ma
odtd ladu jego istnienia w Polsce; i tak samo nie ma tu

adnych wiadomoci o jego potomstwie. Cokolwiek odtd a
do poowy w. XV, zatem na przestrzeni lat kilkudziesiciu, dzieje

si z majtkiem Ronów, to wszystko skupia si okoo osoby

modszego brata, Rafaa, a póniej okoo Rafaowego potom-

stwa. S ponadto inne wskazówki, owietlajce osobliwe to

zjawisko w sposób bardziej jeszcze jaskrawy; te za cz
si ju bezporednio z dalszemi dziejami samego majtku.

Zaraz w dwa tygodnie po nabyciu Klemensowej schedy

od kasztelanowstwa czyckich, 19 grudnia 1408, arcybiskup

» Por. str. 502.
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Kurowski zawar ukad z Piotrowa wdow Magorzat i jej

synami Andrzejem i Rafaem — ostatnia to znana nam
wzmianka o Andrzeju — moc którego zobowiza si, po-

czynajc od najbliszej P. M. Gromnicznej, odda im cay ten

kompleks dóbr w dzieraw : medietatem Rosznow cum ipsius

villis in possessionem daturum^. Byo widocznie usiowaniem

Ronów, po stracie samego prawa wasnoci, poczy t
sched w gospodarcz przynajmniej jedno z reszt urato-

wanego majtku za pomoc umowy dzierawnej. Czy doszo

do jej wykonania, a jeeli doszo, jak dugo utrzymaa si

dzierawa, o tem brak jakichkolwiek wiadomoci. Za to z naj-

bliszych zaraz potem czasów jest do zapisania fakt inny:

oto 10 maja 1409 Wernco de Gabanye medium castri Ro-

sznow in 110 marcis ... domino Nicoao archiepiscopo Gnes-

nensi ... et Petro fratri suo ... obligayit^. Rozchodzi si tu oczy-

wicie o drug cz zamku ronowskiego, jaka po wypadkach

z 1408 pozostaa Ronom. W zasadzie AYiernko, ani nawet

jego ona Magorzata, nie byli uprawnieni do rozporzdzania

ow poow; prawo to przysugiwa mogo tylko obu doro-

sym ju wtedy synom Piotrowym, czy chociaby jednemu

z nich. Wiernko móg tu dziaa zatem chyba tylko jako za-

stpca czy penomocnik, na co zreszt wskazuje uyte w za-

pisce zastrzeenie: promittens pro omni impedimento. Kogó tu

zastpowa? Znamienne objanienie tej sprawy przynosi za-

piska z r. 1426, do którego to czasu ów zastaw, niewyku-
piony, utrzyma si bez zmiany: stwierdza tu Piotr Kurow-

ski, e owa medietas aha (Ronowa) bya mu per Raphae-

lem de Chansna obhgata^. Wynika std, e ju w maju 1409

poow Ronowa rozporzdza, za porednictwem Wiernka,

Rafa, nie jego brat starszy, Andrzej. Nieatwo byoby t
rzecz wytómaczy, gdybymy przyjli, e w czasie tym An-

» Helcel, Pomn. II. nr. 1182.

2 Ibid. II. nr. 1226.

» Ibid. II. nr. 2054
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drzej mia jeszcze mono rozporzdzania tym przedmiotem

majtkowym; bo wtedy zastaw byby zosta dokonany albo

w imieniu samego Andrzeja, jako starszego, albo w najlepszym

razie w imieniu obu braci, zwaszcza e chodzio tu o sam

orodek majtku, do którego przedewszystkiem starsi bracia

mieli prawo. Jeeli mimo to rozporzdza nim Rafa, to wi-

docznie Andrzej albo ju wtedy nie y, albo te w jakikol-

wiek sposób, n. p. przez wywdrowanie z Polski, zerwa w-
zy, czce go z Ronowem. Wniosek ten zespala si w je-

dn cao z stwierdzonym poprzednio faktem, e wiadomoci

o Andrzeju urywaj si z grudniem 1408 r.^

Zadanie dalszego prowadzenia gospodarki w majtku

Ronów spado tedy od razu na barki Rafaa. Mona si do-

myle, e nie byo atwe: znaczne jego uszczuplenie skutkiem

zaszych co dopiero wydarze, niespacone moe jeszcze w ca-

oci dugi ojcowskie, rodzi mogy znaczne trudnoci. Pore-

dnim tgo dowodem same losy omówionego co dopiero za-

stawu poowy Ronowa. Od 1409 do 1426 nie udao si go

wykupi, mimo e suma zastawna nie bya zbyt wysoka

(110 grz.); prawda, e rozumiano rzecz w ten sposób, e
przedmiotem zastawu nie jest sam zamek w poowie, jeno

jeden mur zamkowy (tantum unius muri). To te Piotr Ku-

rowski, sprzedajc 1426 Zawiszy Czarnemu swój klucz ro-

nowski, móg, prócz przekazanych mu na wasno swoich

posiadoci ówczesnych, przela na take prawo zastawne

do owej drugiej czci ronowskiego zamku (muru), jak j
sam dotd dziery od Rafaa 2. A i potem jeszcze, u Zawi-

szów, cz ta w dalszym cigu przez dugi czas pozostaje

w zastawie. Jeszcze 1449 Jan Zawiszyc osobnym aktem za-

strzega Rafaowi prawo wykupna jego poowy, videhcet muri,

o ile mu uici dug zastawny, nieznacznie zmniejszony, czy

» Por. str. 525.

2 Helcel, Pomn. II. nr. 2054; Kod. dypl. Maop. IV. nr. 1234.
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zaokrglony, 100 grz.^ Mona przyj na pewno, e do wy-

kupna czci tej nie doszo ju nigdy; nie ma bowiem ja-

kichkolwiek dalszych ladów, eby czy to Rafa, czy jego po-

tomstwo odzyskali czy posiadali poow Ronowa, lub cho-

ciaby mur do nalecy. Gniazdo i gówna niegdy siedziba

rodu stracone zostay w caoci dla Ronów.
Pewno w zwizku z tem stoi te zmiana okrelnika po-

siadociowego Rafaa. Do r. 1428 tytuuje si on jeszcze: de

Ronów, ale równoczenie zjawia si ju dla okrelnik: de

Ksna, powtarzajcy si polem stale w caym szeregu aktów

póniejszych 2, conajwyej jeszcze w kombinacyi: Raphael de

Rosznow alias de Chansna, jak w akcie z 1449^. Widocznie

Ksna staa si teraz orodkiem jego majtku i gospodarczej

pracy.

Prócz straty reszty Ronowa zapisa trzeba za czasów

Rafaa utrat innych jeszcze posiadoci, prawda e czciowo
tylko do dawnego, zarodowego majtku Ronów nalecych,

przewanie za takich, które niedawno przedtem zostay na-

byte. R. 1428 Rafa, za cen 300 grz., sprzedaje Barbarze,

wdowie po Zawiszy Czarnym i czterem jej synom, podówczas

ju wacicielom caej schedy Klemensowej, totas partes he-

reditatis suas in Przedanicza, Thabaszowka cum Brzeszina.

et in Rostoki villis*. Przydonica, to dawna posiado Ro-

nów; Tabaszowa, Brzeziny i Rostoka, miejscowoci, znowu

w ziemi sdeckiej i najbliszem ssiedztwie dawnego klucza

ronowskiego lece (parafie Tropie i Zbyszyce), zjawiaj si

tu po raz pierwszy w historyi majtkowej Ronów. Zjawiaj

si przecie nie jako zaokrglone, jednolite caoci gospodar-

1 Hel cel, Pomn. II. nr. 3385.

2 Por. str. 503.

3 Helcel, Pomn. II. nr. 3385.

* Ibid. II. nr. 2196. Akt ten zapowiedzia (arestavit) Krystyn Ko-

ziegowski, niewtpliwie na tej zasadzie, e matka jego Katarzyna, wy-

dana za Krzczona Koziegowskiego, bya siostr Magorzaty, matki Ra-

faa, por. Kod. dypl. m. Krak. I. nr. 66.
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cze, jeno jako ich uamki. Nie hereditates Przedanicza, Tha-

baszowka i t. d. sprzedaje Rafai Zawiszynie, jeno partes
hereditatis w tyclie miejscowociach. I to tak, e owe czci,

jakie jej ustpuje, to wszystko, co tame posiada: totas

partes hereditatis su as; nie zostaje mu ju tam nic innego,

caa reszta tych posiadoci naley widocznie do innych wa-
cicieli. Jakie za czci posiada tu Rafa w chwiU sprze-

day, o tem objania dokadniej zeznany 1429 dodatkowy

akt do poprzedniej umowy, stwierdzajcy zarazem, e nawet

te uczstki, jakimi tu rozporzdza, nie byy wtedy nieogra-

niczon jego wasnoci, e byy obcione prawami innych

osób. Zobowizuje si tu Rafa deliberare et expedire partes

hereditatum (sprzedane przed rokiem Zawiszynie za 300 grz.)

... yideicet uartam partem in Przedanicze, duos laneos in

Thabassowca, in Rostok partem, quam Zayanczek possidet,

YideHcet laneum unum, ita quod ... Barbara ... habeat' ibi-

dem duos laneos cum medio laneo ... item in Brzezynka

omnem ipsius hereditariam partem^. Zatem: w Przydonicy

ma tylko jedn czwart cz, co odpowiada najdokadniej

dawniejszej historyi tej miejscowoci, ile e trzy czwarte tej

wsi aktem dziau z 1370 przypady na sched Klemensow,
i dawno ju przedtem, 1408 i 1426, razem z ca t sched,

dostay si najpierw Kurowskim, a potem Zawiszom 2; obo-

wizek »dehberacyi« zastrzeony by musia z tego powodu,

e caa Przydonica jeszcze pod koniec XIV w. zastawem

przesza w posiadanie innych osób* i dotd wykupion nie

bya. W innych za wsiach posiada Rafa tylko: w Tabaszo-

wej 2 any, w Rostoce 2Y2 ana, w Brzezinach jak cz
bliej nieokrelon, moe, ze wzgldu na czn cen kupna

300 grz., znaczniejsz, w kadym jednak razie take tylko

cz (omnem ipsius hereditariam partem). Z jedynym wy-

» Kod. dypl. MaZop. IV. nr. 1263.

« Por. str. 506. 521. 523.

» Por. str. 517.

Balzer O., Skarbiec i archiwnm koronne. g4
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jtkieni l^s '1'ana w Rostoce, który, sn jako wolny, dosta

si Zawiszynie zaraz na podstawie aktu sprzeday w 1428,

wszystkie inne uczstki byy jeszcze przedtem obcione przez

Rafaa jakiemi prawami na rzecz osób innych, prawdopo-

dobnie take zastawem 1; dla tego teraz (1429) okazaa si

potrzeba ich wykupna, eby je Zawiszyna otrzymaa jako

wolne.

Czas, w którym Ronowie poczynih nabytki odnonie do

Rrzezin, Tabaszowej i Rostoki, nie da si, dla braku wiado-

moci, okreli chociaby w przyblieniu. Mogo si to sta

dopiero za Rafaa, ale moe take za Andrzeja, czy w czasie

ich nieletnoci, kiedy zarzd dóbr prowadzia matka, czy

wreszcie nawet za ycia ojca. Piotra. Do jakiejkolwiek chwili

* Co do uczstku w Rostoce przyjmuje ychliski, Z. Ksiga

V. 272, e nie ciy na nim zastaw, jeno, e byy to dobra posagowe

Elbiety, córki Rafaa, wydanej za Zajczka. Podstaw tego twierdzenia

jest akt starosty sdeckiego z 1432, stwierdzajcy, e Marcin Zajczek

wraz z on Elbiet resignavit hereditatem in Rostoky ... Raphaeli de Ro-

schen ... prout solus (Zajczek z on) ... ab eodem domino Raphaele

ipsius p... (kilka liter brakuje) cioni tenuit, Akta g rod. i ziem. V.

nr. 53. Sama rezygnacya Zajczka jest widocznie nastpstwem przyj-

tego przez Rafaa wobec Zawiszyny obowizku uwolnienia sprzedanych

dóbr od obcie na rzecz innych osób. Twierdzenie za ychliskiego,

e to byy dobra posagowe jego córki Elbiety, opiera si sn na przy-

puszeniu, e uszkodzony w dokumencie wyraz czyta naley: patris.

Ten domys nieatwo daby si utrzyma, jeli cis jest wiadomo
wydawcy, i w miejscu tem brakuje tylko kilku liter, w takim razie

bowiem naleaoby je uzna zacz skadow nastpnego, w czci tylko

odczytanego wyrazu: -cioni, nie byoby za miejsca na wyraz: patris.

Mao te jest prawdopodobn rzecz, eby Rafa jako posag dawa cór-

ce jeden, czy chociaby nawet 2Vg ana. O ile te wtpliwoci miayby

si okaza zasadnemi, naleaoby postawi pod znakiem zapytania nie

tylko sam charakter owego uczstku jako dóbr posagowych, ale zara-

zem i pochodzenie Elbiety Zajczkowej od Rafaa, gdy dokument ni-

niejszy jest jedynem wiadectwem, jakie na poparcie tej filiacyi zdoa
przytoczy ychliski. Cokolwiek zreszt o charakterze prawnym obci-

enia anów rostockich przyjmiemy, rzecz ta nie przesdzi w niczem

o zasadnoci dalszych naszych wywodów gównych.
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odniesiemy ten wypadek, trzeba jednak bdzie przyj jako

rzecz pewn, e to, co naleao do Rafaa, i co on sprzeda

r. 1428/9, to nie resztka posiadanych niegdy w caoci owych

trzech wsi, jeno naprawd wszystko, albo prawie wszystko,

co w nich kiedykolwiek naleao do Ronów. Innemi sowy:

e wic przyj nie mona, eby kiedy dawniej posiadali

oni cae Brzeziny, Tabaszow i Rostok, nabyte drog kupna,

albo jakimkolwiek innym sposobem, n. p. z darowizny kró-

lewskiej. Gdyby postawi taki domys, naleaoby w nastp-

stwie przyj take, e z biegiem czasu owe caoci, przez

rodzaj parcelacyi, pozbywane byy czciowo, a doszo do

drobnych, kilkuanowych uczstków, w których posiadaniu

spotykamy Rafaa r. 1428. Taki rozwój rzeczy sprzeciwiaby

si wszystkiemu, co wykazay rozpatrzone poprzednio dzieje

majtkowe Ronów. Ze wzgldu na trudne pooenie finan-

sowe dochodzio tu do czstych pozby, czy to wieczystych,

czy zastawnych; ale przedmiotem pozbycia byy zazwyczaj

posiadoci cae, czasem nawet po kilka razem. Nawet tam,

gdzie wyjtkowo nastpuj takie pozbycia czciowe, jak co do

Przydonicy i azisk, dokonywuj si one wedug jakich wik-
szych czci stosunkowych, n. p. V4-V4' ^ trzeba doda
jeszcze, na co zwrócilimy uwag, rozpatrujc pocztklhistoryi

majtkowej Ronów, e co do Przydonicy ta czciowo bya wy-
pywem dokonanego jeszcze r. 1370 dziau rodzinnego. Nie ma
jednak nigdzie przykadu, eby t drog doszo do rozproszko-

wania posiadoci na drobne, 1—2-anowe uczstki. Gdyby za
wreszcie, wbrew wszystkiemu, przyj nawet moliwo ta-

kiego rozproszkowania, zgoa niewyjanion pozostaoby rzecz,

dla czego zjawiska tego nie spotykamy w adnej z posiado-

ci, o których wiadomo skdind, e naleay do Ronów
w caoci, i dla czego wystpuje ono tylko w tamtych trzech

wsiach, co do których wiadomoci takich brakuje zupenie.

Nie chcc wika si w przypuszczeniach niemohwych, mu-

simy t uczstkow wasno ich wytómaczy tu w innym

sposobie.

34*
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Podan pod tym wzgldem wskazówk podadz nam

daty, przekazane o tych wsiach jeszcze w rejestrach pobo-

rowych z r, 1581. Jedna tylko z poród nich, Tabaszowa,

zczona jest w tym czasie w rku jednego waciciela'; dwie

inne, Brzeziny i Rostoka, rozdzielone s* jeszcze wtedy kada

pomidzy szeciu rónych wacicieli^. I to tak, e nie s to

czonkowie tej samej rozrodzonej rodziny: kade nazwisko

jest odmienne, i wskazuje na przynaleno do odmiennego

rodu; w Brzezinach jest nawet jedna sors Zajczkowej. Nie

mona wtpi: s to wsie szlachty zagrodowej, gospodaruj-

cej na drobnych, klkuanowych majtkach, takie same, jakie

ju w wiekach rednich, podobnie jak gdzieindziej w Polsce,

istniay w do znacznym poczcie take i w Maopolsce I

W zwizku z ustalonemi poprzednio zjawiskami nasuwa si

wniosek konieczny, e taki sam charakter wsi szlachty za-

grodowej miay one take i w w. XV, jeeh nie dawniej je-

szcze. Rozproszkowanie wasnoci jest tu zjawiskiem pierwo-

tnem, lub przynajmniej bardzo starem. A w takim razie wy-

tómaczy si nam, w jaki sposób Ronowie doj tu mogli

do posiadania drobnych uczstków. S to widocznie okoli-

cznociowe, mae nabytki, jakie przy zdarzonej sposobnoci czy-

nili u tego lub owego z miejscowej szlachty zagrodowej. O tem,

eby okoo tego czasu posiadoci owe naleay do nich w ca-

oci, nie ma wobec tego mowy.

Na tem zamykamy przegld historyi majtkowej Ro-

nów sdeckich a do poowy XV stulecia, t. j. do czasu,

okoo którego zmar Rafa, ostatni przedstawiciel mski trze-

ciego ich pokolenia. Mona stwierdzi na pewno, e poza sze-

regiem omówionych poprzednio posiadoci adna inna w tym

czasie nie naleaa do nich. Nie tylko bowiem nie zachoway

» ród. dziej. XIV. 137.

» Ibid. XIV. 141.

3 Por. Potkaski, Zagród, szlachta i wodycze rycerstwo, Rozpr.

Akad. Umiej., Wydz. hist.-filoz. XXni. 173 n.
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si o tem jakiekolwiek wiadomoci, ale co wiksza, posiadamy

z caego tego okresu bogaty zasób aktów, zajmujcych si

sprawami caego ich majtku, bd znaczniejszych jego czci,

wyhczajcych przytem imiennie poszczególne jego czci ska-

dowe (1370, 1387, 1404, 1408, 1426, 1428/9); nie znale
w nich ju jednak wzmianki o jakichkolwiek innych posia-

dociach Ronów, na które przecie przy tej czy owej spo-

sobnoci musielibymy natkn, gdyby one podówczas do nich

naleay. eby zreszt nie poprzesta na tem tylko ogólniko-

wem spostrzeeniu, rozpatrzymy jeszcze szczegóowo dwie

rzeczy: najpierw, pewne przekazy co do posiadanych rzekomo

w tym czasie przez Ronów wsi, eby stwierdzi ich nieza-

sadno; a nastpnie zestawimy wszystkie, w póniejszej do-

bie a do koca XVI w. (1581) stwierdzi si dajce ich na-

bytki, eby rozway, czy którykolwiek z nich nie siga przy-

padkiem w okres krytyczny, t. j. w czasy przed poow XV w.

Pierwsze z tych zada ogranicza si do jednego tylko

szczegóu, t. j. do rozbioru wiadomoci, przekazanej przez

Paprockiego, jakoby Ronowie ju w tym czasie otrzymali

z darowizny królewskiej wie Ossow^ Z góry tedy stwier-

dzi trzeba, e wiadomo ta jest bdn. Wszystkie bez wy-

jtku dobra Ronów, jakie poprzednio zestawi si day, nie-

wyczajc tych, jakie otrzymywali z darowizny królewskiej,

leay w ziemi sdeckiej; nie ma za, ani nie byo nigdy a-
dnej Ossowy w teje ziemi. Nieatwo zatem byoby przyj,

e król obdarzy ich posiadoci, lec gdzieindziej w Polsce,

zdaa od orodka i podstawy caego ich, w Sdeczczynie

wanie skupionego gospodarstwa. Gdyby jednak nawet przy-

puci, e tak si stao, natknlibymy znowu na dalsze

trudnoci. Na caej przestrzeni rdzennej Maopolski (o daro-

winie w innych, dalszych jeszcze dzielnicach niepodobna chyba

myle) istnieje w tym czasie bardzo tylko nieliczna ilo
miejscowoci, okrelanych mianem Ossowa. Naprawd tylko

1 Paprocki, Herby, wyd. Turów, 131.
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jedna: w województwie sandomierskiem, powiecie chciskim

(dzi jdrzejowskim); o tej jednak nie tylko nie ma wiado-

moci, eby kiedykolwiek bya wasnoci Ronów, ale pod

r. 1540 zapisany jest szczegó, e naleaa do Jana Michow-

skiego, z tym charakterystycznym dodatkiem, e jest chwi-

lowo pust, ale wszystkie grunty tamtejsze s folwarczne, nie

chopskie^. Znaczy to. e zdawna musia tam kto prowadzi

gospodarstwo na miejscu, e wic nie mogh to by Rono-
wie, którzy siedzieh w Sdeckiem, i z takiej odlegej wsi chyba

tylko przez oddanie gruntów w upraw chopów byliby mogli

cign zyski. Inna, dzi istniejca Ossowa w powiecie lubel-

skim, gm. Bychawa^, nie wchodzi w rachub, zdaje si bo-

wiem, e nie byo jej jeszcze w w. XVI, skoro nie wymie-

niaj jej ówczesne rejestry poborowe; eby ju nie podkrela

z osobna duego nieprawdopodobiestwa nadania Ronom po-

siadoci, oddalonej tak znacznie od ich podstawy gospo-

darczej.

Inne, mogce tu wchodzi w rachub miejscowoci, maj
tylko nazwy zblione, jak Ossówka (Ossowki), albo Ossowa

Wola, obok Kurozwk, obie w województwie sandomierskiem,

powiecie wihckim. Gdyby tu nawet nie liczy si z odmienn

nomenklatur, okae si inna trudno wprowadzenia ich

w jakikolwiek zwizek z wiadomoci Paprockiego; Ossówka

bowiem jeszcze 1579 jest wasnoci królewsk 3, a Ossowa

Wola razem z Kurozwkami jest przez cae wieki rednie

w posiadaniu Kurozwckich*. Jeli za wreszcie signiemy

nawet poza rdzenn Maopolsk, w strony, niezbyt od S-
deczczyzny oddalone, znajdziemy wprawdzie jeszcze jedn

i ród. dziej. XV. 559.

» Sów. Geogr. VII. 649.

3 ród. dziej. XIV. 224.

< Boniecki, Herbarz XIII. 252, do tego por. Slow. Geogr.

VII. 650.
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Ossow w województwie ruskiem, powiecie przeworskim, ale

i ta jest w owych czasach wasnoci Jarosawskich ^

Gdyby wic chcie koniecznie utrzyma przekaz Paproc-

kiego, naleaoby przyj conajmniej , e podana przeze nazwa

Ossowa jest czciowo zmylon, i e w miejsce jej podstawi

naley jak inn, odpowiednio poprawion, szukajc oczy-

wicie miejscowoci samej w obrbie ziemi sdeckiej, moli-

wie w blizkoci innych dóbr Ronów. W istocie miejscowoci

takie dadz si tu wykaza. Jedna, to Olszowa, w parafii palenic-

kiej. Ale ta wie ok. r. 1470 jest w posiadaniu Koczanowskich^;

z wczeniejszych za lat nie tylko nie da si tu stwierdzi

wasno Ronów, ale brak take jakichkolwiek ladów trans-

akcyj majtkowych midzy obu temi rodzinami, któreby przej-

cie wasnoci na Koczanowskich chociaby uprawdopodobniy.

Inna posiado w Sdeckiem o podobnej nazwie, to Olszyny,

uwagi godna przez to, e r. 1581 cz jej naley do Stani-

sawa Rona (druga cz do Zimnowodzkiego)^. Ale ok. r.

1470 wacicielem jej, w caoci, jest kto inny: Mikoaj Bu-

czyski*. Oczywicie tedy, to póniejszy dopiero nabytek ma-

jtkowy Ronów, dokonany 1470—1581, który przypuszczenie

o dawniejszej przynalenoci tej wsi do ich majtku wprost

wyklucza.

I tak zawodz wszelkie próby utrzymania przekazu Pa-

prockiego co do niniejszego szczegóu; nie ma innego wyjcia,

jak tylko uzna go wprost za niezasadny.

Z innych wsi ziemi sdeckiej, w których posiadaniu Rono-
wie wystpuj w czasach póniejszych, wymieniamy, prócz omó-

wionych co dopiero Olszyn, przedewszystkiem Kobyle. R. 1581 na-

ley ono do Adama Rona. Brakuje niestety dostatecznych wiado-

1 Helcel, Pomn. II. nr. 3456.

* Dugosz, Lib. benef. II. 303.

3 ród. dziej. XIV. 142.

* Dugosz, Lib. benef. I. 14, II. 24. 306.
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moci ródowych, któreby cho w przyblieniu wskaza mo-

gy, kiedy ta wie nabyta zostaa przez Ronów i. Monaby
tedy, nie hczc si z momentami ogólnymi, które stoj tu na

przeszkodzie, przyj ostatecznie, e nabycie mogo si doko-

na w odleglejszych nawet czasach, chociaby gdzie pod ko-

niec XIV czy w pocztkach XV w. Zwrócmiy jednak uwag, e
nawet w tym wypadku mogoby ono doj do skutku tylko

w drodze jakiego ukadu prywatnego, n. p. kupna, zamiany

i t. p., midzy Ronami a dawniejszymi tej wsi wacicielami,

nie za przez darowizn królewsk. Ju bowiem r. 1378 Ko-

byle jest we wasnoci prywatnej, i powiadczony jest doku-

mentowo jego dziedzic ówczesny, niejaki Jakusz^.

Pod sam koniec XV, wzgl. w rónych latach XVI w.

wystpuj Ronowie jako waciciele kilku innych jeszcze wsi

w ziemi sdeckiej ; co do wszystkich jednak da si stwierdzi

na pewno, e nabyh je bardzo póno, w kadym razie nie-

rychlej, jak dopiero w drugiej poowie XV stulecia. Jedna

z tych wsi, Posadowa, znana nam ju jest z dawniejszych

wywodów. Mia j posiada ju Adam Roen, zmary 1559,

a r. 1581 naley ona do Piotra Rona I WidzieUmy poprze-

dnio, e pod koniec XrV i w pocztkach XV w. stanowia

ona cz skadow klucza gródeckiego Staczów-Supeckieh,

poczem, sprzedana przez nich 1410 Kurowskim, dostaa si

w kolei czasu przez dalszy akt sprzeday z 1426 Zawiszom

z Garbowa*. Od nich znowu, z Barbar Zawiszank, prze-

sza w rce jej ma, Stanisawa Tczyskiego, i jako wa-

* Niektóre wzmianki dokumentowe z XIV i XV w. o Kobylem,

jak Kod. dypl. Maop. II. nr. 696. 867. 869, dotycz innej wsi tej

nazwy koo Frysztaku, w wojew. sandomierskiem, pow. pilznieskim,

por. ród. dziej. XIV. 248.

2 Kod. dypl. Maop. III. nr. 901.

* ychliski, Z. Ksiga V. 275 (podstawy tej wiadomoci nie

sprawdzalimy); ród. dziej. XIV. 134.

* Por. str. 521. 523.
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sno jego powiadczona jest jeszcze ok. r. 1470^. Ronowie
mogli j zatem naby dopiero 1470—1559 (1581). Mogilno

ma ju r. 1482 posiada Zygmunt Roen, a 1581 naley ono

do Piotra i innego Zygmunta z tego rodu*. Ale okoo 1470

wasno tej wsi przysuguje Janowi i Prokopowi de armis .J;

cho Dugosz nie umia tu poda herbu, nie mona wt-
pi, e to nie Ronowie-Gryfici. gdy w czasie tym w rodzie

ich nie ma osób tych imion. Mogilno mogo si im zatem do-

sta conajwczeniej dopiero 1470—1482. Wspomniany co do-

piero Prokop de armis ... powiadczony jest take ok. 1470

jako waciciel Koniuszowej*; jeeU tedy wie ta pod 1514

wspomuniana jest jako wasno Andrzeja, a pod 1581 Zy-

gmunta Ronów 5, to nabytek jej odnie naley do lat 1470

—

1514. Podobnie ka moga si im dosta dopiero 1470

—

1568, pod pierwsz bowiem z tych dat zapisan tu mamy
jeszcze wasno szlachty Nigrorum ceryorum^, co nie przy-

staje do Ronów-Gryfitów, a dopiero ok. 1568 wystpuje jako

jej wacicielJakób, r. za 1581 Zygmunt Ronowie ''. Wreszcie

Suknian (Sukmanie) naley czciowo r. 1581 do Stanisawa

Rona 8, ale wie ta moga si dosta tej rodzinie dopiero po

1470, gdy pod t dat jako dziedzic caej wsi powiadczony

jest jeszcze Mikoaj Buczyski^.

Ogókiy wynik kocowego rozbioru przedstawia si tedy

w sposób nastpujcy: cokolwiek w dobrach ziemskich stwier-

dzi si da w posiadaniu Ronów po upywie poowy XV w.,

1 Dugosz, Lib. benef. II. 141.

2 ychliski, Z. Ksiga V. 273; ród. dziej. XIV. 134.

3 Dugosz, Lib. benef. II. 304.

Mb id. II. 304.

* ychliski, Z. Ksiga V. 273; ród. dziej. XIV. 134.

« Dugosz, Lib. benef. II. 249. 254.

' ychliski, Z. Ksiga V. 273; ród. dziej. XIV. 134.

8 Ibid. XIV. 142.

9 Dugosz, Lib. benef. I. 14.
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to nabyte zostao przez nich dopiero w owych czasach pó-

niejszych, i nie moe by uwaane za ich wasno w jakim-

kolwiek okresie wczeniejszym; a nawet co do jedynej posia-

doci, co do której pod tym wzgldem mogaby zachodzi

wtphwo (Kobyle), stwierdzi mona na pewno, e nie do-

staa si ona Ronom z darowizny królewskiej.



n.

Uwagi dodatkowe o koronach w wieku XIV i XV i o

skarbcu ruskim, przechowanym czasowo w skarbcu ko-

ronnym krakowskim.

Rozpatrujc dzieje skarbca koronnego w kocowych la-

tach stulecia Xin, dotknlimy pytania, jaki ksztat po-

siadaa znajdujca si jeszcze wtedy w obrbie Polski,

w tyme skarbcu zoona korona Bolesawa Szczo-
drego. Za wskazówk posuy nam tu wizerunek krakow-

skiego ora z koron nad gow, umieszczony w szczycie je-

dnego z naroników polichromicznego sarkofagu Henryka TV

wrocawskiego. Podkrelajc cisy zwizek przybranego tu

emblematu z zabiegami Henryka, jakie po nabyciu Krakowa

podj celem odnowienia królestwa, przyjlimy, e ksztat ko-

rony nad orem krakowskim nie jest w wizerunku tym ima-

ginacyjny, e raczej odpowiada musi koronie rzeczywistej,

jak Henryk zamierza woy sobie na skro, zatem koronie

Szczodrego, przechowywanej podówczas w Krakowie. Rysu-

nek korony nad gow ora, jak j podaje wspomniany wize-

runek, nie jest perspektywiczny, to znaczy nie ujmuje caoci

przedstawionego klejnotu; umieszcza on tylko jedn jego po-

ow, zwrócon do patrzcego. Wyobraona poowa wyka-

zuje trzy promienie, w ksztacie wychodzcych z obrcz
lilij, z tego dwa narone w poowie tylko. Osnulimy na

tem wniosek, e caa korona musiaa posiada cztery pro-

mienie; skd nasuno si samo z siebie spostrzeenie, e ten
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czteropromienny ksztat jest waciwoci korony Szczodrego^

Stwierdzilimy w dalszym cigu, e take orze na odwrocie

pieczci majestatycznej Przemysa II z 1295, najstarszej pie-

czci królewskiej, jak w ogóle posiadamy, ozdobiony jest ko-

ron jednostronnie trójpromienn, zatem w rzeczywistoci

czteropromienn; przyczem take na stronie gównej teje

pieczci sama posta wadcy opatrzona jest koron tego sa-

mego kroju. Na tej zasadzie osnulimy znowu wniosek, i
Przemys musia by w posiadaniu korony Szczodrego, e
opuszczajc Kraków r. 1290, uwióz j ze sob do Wielkopolski 2.

Na tem spostrzeeniu przerwalimy rozpatrywanie wza-

jemnego stosunku midzy ówczesnymi zabytkami sfragisty-

cznymi a ksztatem koron rzeczywistych. Uznajemy obecnie, e
powstaa std pewna luka w kompleksie argumentów dowo-

dowych, mogca nasun wtpliwoci co do niektórych wy-

ników, jakie na zasadzie innych wskazówek day si ustali

odnonie do póniejszych losów koron polskich w w. XIV

i XV. Uwagi, jakie poniej podajemy, maj na celu uzupe-

nienie tego braku.

Na pieczciach majestatycznych okietka i Kazimierza

W., które, podobnie jak Przemysowa, s dwustronne, strona

gówna wyobraa wadc, siedzcego na tronie, z koron

trój(cztero)promienn na skroni. Na odwrocie znowu, w obu

wypadkach, przedstawiony jest orze polski o koronie trój-

(cztero)promiennej 3. Tak samo wszystkie pieczci mniejsze

okietka i Kazimierza, w ogólnej iloci piciu, bez wyjtku

jednostronne, wszystkie z wyobraeniem ora, daj mu ponad

gow koron trój(cztero)promienn^. Wreszcie take polska

1 Por. str. 48. 49.

« Por. str. 59. 60.

* Piekosiski, Piecz, pol., Sprawozd. Kom. do bad. liist. szt.

VI. nr. 320. 321 i 377. 378; Gumowski, Piecz. kroi. pol., Wiad. numiz.

archeol. 1909, nr. 4. 6.

* Piekosiski, Piecz. pol. m-. 322. 379. 431.440: Gumowski,
Piecz. król. pol nr. 5. 7—10.
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piecz majestatyczna Ludwika wgierskiego, odmienna od w-
gierskiej, jednostronna, przedstawia siedzcego na tronie wadc
z koron trój(cztero)promienn na skroni, a take orze pol-

ski na jednym ze szczytów, umieszczonych z boku, opatrzony

jest koron tego samego typu^

Trój (cztero)promienny ksztat korony, jak go stwierdzi-

limy za Henryka IV i Przemysa, utrzymuje si tedy stale

na wszystkich zabytkach sfragistycznych przez cay dalszy

okres panowania Piastów, i siga nawet w czasy andagawe-

skie. Gdyby przyj, e odpowiada on rzeczywistemu kszta-

towi istniejcej i uywanej podówczas korony królewskiej,

naleaoby podda wanym sprostowaniom kilka spostrzee,

jakie wyprowadzilimy poprzednio na zasadzie innych wska-

zówek. Przedewszystkiem naleaoby stwierdzi, e dawna ko-

rona Szczodrego, suca jeszcze Przemysowi II, a niewtpli-

wie i Wacawowi II, pozostaa w Polsce take po upadku

panowania czeskiego; e wic za rzdów obu tych królów

(a mianowicie take za Wacawa) przechowywaa si sn
w Gnienie 2, a nastpnie, sprowadzona do Krakowa, suya
okietkowi, Kazimierzowi i Ludwikowi za klejnot koronacyjny.

Domys, e koron t Wacaw II uwióz do Czech, i e nigdy

ju potem nie wrócia ona do Polski ^, naleaoby wobec tego usu-n jako niezasadny. W zwizku z tem naleaoby take

w odpowiedni sposób sprostowa pogld o genezie i czasie

powstania korony dziewiciopromiennej, której uywali królo-

wie polscy w kilku ostatnich stuleciach istnienia Rzpltej, a
do rozbiorów, i której wizerunek zachowa si w znanym ry-

sunku Bacciarellego z czasów Stanisawa Augusta. Nie mo-

naby jej poczyta za koron, sprawion przez okietka do

* Piekosiski, Piecz. pol. nr. 498; Gumowski, Piecz. król.

pol. nr. 11.

« Por. str. 69.

> Por. str. 70 n. 80 n.
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koronacyi z 1320 1; jej czas powstania naleaoby przesun
na jak chwil póniejsz, po zgonie Ludwika wgierskiego.

eby si w tych wtphwociach wyzna, rozway je-

szcze musimy szereg zabytków sfragistycznych z najbliszych

potem czasów, ograniczajc si — co tu zupenie wystar-

czy — do tych, które nale do jagielloskiego redniowiecza.

Piecz majestatyczna Jadwigi, pochodzca z czasów,

kiedy wykonywaa rzdy samoistne, przed polubieniem Ja-

giey, przedstawia królow w majestacie, z koron o piciu,

w lihe stylizowanych promieniach na skroni 2. Poniewa i tutaj

wyobraona jest tylko jedna, do patrzcego zwrócona poowa
korony, bez ujcia jej w perspektyw, przeto chcc odtwo-

rzy cakowity jej ksztat, trzeba w drugiej, brakujcej czci
uzupeni conajmniej trzy promienie (lilie) ; a mona ich zreszt,

przyjmujc nieparzysto, uzupeni take cztery. W takim

razie dojdziemy do ksztatu korony dziewiciopro-
miennej; i niewtpliwie tylko o nim monaby tu myle, gdy
nie ma ladu, eby kiedykolwiek przedtem czy póniej istniaa

w Polsce korona omiopromienna ^. Uwaajc t nowo sfra-

gistyczn za wyraz dokonanej równoczenie zmiany co do

samej korony rzeczywistej, moghbymy dopatrzy si w niej

potwierdzenia wszystkich wtpliwoci, jakie nasuny si prze-

ciw dawniejszym naszym spostrzeeniom. Wypywaoby std
mianowicie, e korona dziewiciopromienna zjawia si w Pol-

sce po raz pierwszy dopiero przy koronacyi Jadwigi 1384 r.,

e wic nie moe pochodzi z czasów okietka; jak niemniej,

e wszyscy trzej bezporedni poprzednicy Jadwigi uywali

1 Por. str. 50. 51 n. 74f n.

* ebrawski, Piecz, pol., tatl. 16 nr. 41.

* Dopiero przy koronacyi Stanisawa Augusta, celem dostosowania

korony do ksztatu gJowy pomazaca, zmniejszono j o jedno ogniwo,

tak e staa si omiopromienn; i w tym ksztacie przedstawia j wa-
nie wspomniany rysunek Bacciarellego; e to jednak tylko zmiana

chwilowa, i wtedy dopiero dokonana, por. Kopera, T. z. korona Boi.

Chrobr. 46.
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jeszcze korony Szczodrego, e wic nie móg jej uwie do

Czech Wacaw II.

Rozstrzygnicie poruszonych wtpUwoci wymagaoby tu

oczywicie przedewszystkiem rewizyi caego zagadnienia na

zasadzie kryteryów, jakich dostarczy moe nauka archeolo-

logii i historyi sztuki. Naleaoby mianowicie rozpatrzy, do

jakiego, w moUwie cise granice chronologiczne ujtego czasu

da si odnie — z tego punktu widzenia — powstanie ko-

rony, której ksztat przekaza nam rysunek Bacciarellego. Nie

czujemy si powoani do przesdzania tej kwestyi. Zawodowy
znawca przedmiotu, Kopera, odniós, na zasadzie wspomnia-

nych kryteryów, powstanie tej korony do wieku XIV^ W gra-

nicach tego stulecia fakt powstania da si wprowadzi w zwi-

zek zarówno z koronacy okietka 1320, jako te i Jadwigi

1384. Tylko gdyby si dao wykaza, e ksztat korony od-

powiada raczej waciwociom z koca, anieli z pierwszej

poowy XIV w., byaby rzecz rozstrzygnita na korzy przy-

puszczenia, e sprawiono j dopiero na koronacy Jadwigi. Ale

w samem ogólnikowem ujciu w ramy XrV" w., jest ona —
archeologicznie — mohw take jako korona okietka. A trzeba

doda jeszcze, e Kopera przytoczy powane argumenty,

wykazujce jej pokrewiestwo z analogicznymi utworami

z pierwszej wanie poowy XrV, a nawet drugiej poowy
XIII w., wic z koron biustu Karola W. w relikwiarzu akwiz-

graskim, z koca Xni w., z wczeniejsz jeszcze koron

Ryszarda z Kornwalii, i, pomijajc kilka innych, dokadniej

niedajcych si oznaczy zabytków, z koron czesk Ka-

rola IV z 1346. Zwróci te uwag na wany fakt, e taki

sam ksztat hlij, jaki przedstawiaj promienie korony w ry-

sunku Bacciarellego, mieci si te jako ornament ta na pie-

czci majestatycznej okietka 2. Ju te momenty zachwiewaj

domys, eby korona dziewiciopromienna powsta moga do-

* Kopera, T. z. korona Boi. Chrobr. 45 n.

2 Ibid. 51. 52.
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piero 1384. eby jednak nie wchodzi w dziedzin tych kry-

teryów, zwrómy si jeszcze do innych szczegóów, które na

t spraw rzuci mog sporo wiata.

Stojc na stanowisku, e dopiero Jadwiga sprawia ko-

ron dziewiciopromienn, szukajmy objanienia pobudek tego

czynu w ramach dwu mohwych hypotez. Przyjmijmy naj-

pierw, e w czasie jej koronacyi dawniejsze insygnia koronne,

zatem take zachowana rzekomo a dotd czteropromienna

korona Szczodrego, znajdoway si jeszcze w skarbcu kra-

kowskim; e wic Ludwik czy Elbieta — zgodnie z tem, co

wywiedlimy na innych podstawach ^ — nie uwieU przedtem

insygniów polskich na Wgry, jak podaje D^ugosz. W takim

razie zgoa niezrozumia pozostaoby rzecz, dla czego Ja-

dwiga sprawia sobie now koron, dla czego do uroczystoci

pomazania nie uya starego, czteropromiennego klejnotu swoich

poprzedników. Na Wgrzech, skd pochodzia, istnia przecie

zwyczaj, e nawet królowe-maonki koronowane byy koron

pastwow 2; a có dopiero mówi o koronie, jaka si nale-

aa Jadwidze, jako rzeczywistej wadczyni! Jej siostra Ma-

rya, kiedy dwa lata przedtem, znowu jako królowa-wadczyni,

obja rzdy na Wgrzech, koronowaa si równie koron

w. Szczepana 3. Nie zachodziyby te w r. 1384 jakiekolwiek

przeszkody co do uycia zachowanej dawniejszej korony pa-
stwowej, gdy wtedy nie byo jeszcze króla-maonka, któremu

ona byaby si przedtem dostaa; niepolubiona Jadwiga miaa

na razie sprawowa rzdy — sama. Stara korona bya w ta-

kim razie do jej rozporzdzenia. I niepodobna przypuci,

eby uya jakiejkolwiek innej; domagaa si tego sama idea

cigoci dostojestwa królewskiego, jak wyraa stary klej-

not koronny.

Na ogó, w ramach przypuszczenia, z którego wyszUmy,

» Por. str. 90 n.

* Por. str. 107 przyp. 1.

» Por. str. 107 przyp. 2.
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sprawienie nowej korony przez Jadwig nie daoby si

adn miar uzasadni. eby je rozumnie wytóraaczy, na-

leaoby chyba uciec si do przypuszczenia innego: e w r.

1384 korony starej nie byo ju w skarbcu, i e wanie dla

tego Jadwiga sprawi musiaa now. Znaczyoby to, e Lu-

dwik, który korony starej jeszcze uy, skoro na pieczci swej

umieci j w ksztacie trój(cztero)promiennym, uwióz insy-

gnia polskie na Wgry, i e one w chwili koronacyi Jadwigi

nie wróciy jeszcze do Polski. Przekaz Dugosza o uwizieniu

insygniów znalazby w tem walne potwierdzenie.

Nie odwoujemy si tu z umysu do caego szeregu ar-

gumentów, którymi wykazaUmy poprzednio niezasadno wer-

syi Dugoszowej; na tem miejscu rozwaymy rzecz ca w zu-

penem oderwaniu od tamtych wywodów, i zwracamy si

znowu tylko — i wycznie — do rozpatrywanego tu jedy-

nego kryteryum, t. j. do zabytków sfragistycznych. W ich

owietleniu za sprawa przedstawi si w sposób nastpujcy:

Piecz majestatyczna Jagiey, uywana przez cay czas

rzdów tego króla, jednostronna, wyobraa wadc w maje-

stacie, z koron trój(cztero)promienn na skroni.

Taki sam ksztat korony umieszczony jest nad gow ora,

wyobraonego w jednym z siedmiu okalajcych posta króla

herbów otokowych i.
I znowu na wszystkich pieczciach

mniejszych Jagiey, wyobraajcych bd to czteropolow

kombinacy kilku najwaniejszych herbów terytoryalnych pol-

sko-litewskich, bd, wyjtkowo, samego ora polskiego, ko-

rona nad gow ora jest zawsze trój(czter o)pro-

mienna^. Ksztat korony Jagieowej jest zatem znowu
zgoa odmienny od tego, jaki w pieczci Jadwigi widzielimy

na skroni królowej. Dwoisto ksztatu, sama w sobie, nie

1 Gumowski, Piecz. król. pol. nr. 13; DziaJyski, Zbiór pr.

litew. tabl. 4.

^ Gumowski, Piecz. król. pol., nr. 14—16; DziaJyski, Zbiór

praw litew. tabl.

Galzer 0., Skarbiec i archiwnm koronne. 35
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zdziwi nas tu zgoa; wykazalimy poprzednio, e ze wzgldu

na istniejcy stosunek dyarchii za ycia Jagiey i Jadwigi

(1386—1399), oboje królestwo, jako wadcy, uywa musieli

osobnych dla siebie koron, i e te najprawdopodobniej skut-

kiem tego z okazyi koronacyi Jagiey musiaa by sprawiona

nowa koronat Ale jeeli obraz sfragistyczny na pieczci Ja-

giey odpowiada rzeczywistemu ksztatowi jego korony, to

trzeba bdzie znowu, w zupenej sprzecznoci do tego, co

w ramach tamtych zaoe nasuno si jako wniosek ko-

nieczny, stwierdzi: najpierw, e na skroni Jagiey spocza

stara korona Piastów, e wic nie zostaa ona uwi-
ziona przez Ludwika, jak podaje Dugosz, gdy zwrot

jej nastpi mia dopiero 1412 r., w dwadziecia sze lat po

koronacyi; a powtóre, e jeli — jako nieuwieziona — za-

chowaa si w Polsce 1386 r., to musiaa tu znajdo-

wa si take i r. 1384, w lad za czem znowu nie

wytómaczymy waden rozumny sposób, dla cze-

go Jadwiga do koronacyi swojej miaaby spra-

wia now, dziewie ci opromienn koron 2.

eby cay ten labirynt zawika rozplata, naleEioby

chyba uciec si do jednego jeszcze przypuszczenia: e wy-

obraona na skroni Jagiey korona, to korona nowa, przez

niego dopiero sprawiona. W takiem ujciu rzeczy dayby si

utrzyma róne zaznaczone poprzednio konsekwencye; wic:

e stara korona Szczodrego utrzymaa si w Polsce a do

czasów Ludwika, e Ludwik, wraz z innemi insygniami, móg
j uwie na Wgry, e wobec tego Jadwiga musia.a sobie

sprawi now, dziewiciopromienn koron; sam czteropro-

mienny ksztat nowo sprawionej korony Jagiey daby si

bjani dostosowaniem go do ksztatu korony uwiezionej. Ale

w takim razie nasun si inne szkopuy. Przedewszystkiem

ten: dla czego Jadwiga, sprawiajc rzekomo 1384 now ko-

1 Por. str 107 n. 124.

2 Por. str. 544.
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ron, nie dostosowaia jej take do ksztatu korony rzekomo

uwiezionej; bo wszake i ona odbywaa koronacy na wad-
czyni w cisem tego sowa znaczeniu, zaczem te i jej, po-

dobnie jak w dwa lata póniej Jagielle, zalee chyba mu-
siao na tem, eby w braku samej, jakoby uwiezionej korony

dawniejszej, przynajmniej przez tosamo ksztatów nowego

klejnotu koronacyjnego podkreli cigo i zwizek dosto-

jestwa swego z królewskoci dawniejsz. Ale waniejsza

rzecz inna. Jeeli korona Jagiey z 1386 bya czteropromienna,

a dostaa si jego nastpcom, to chyba i oni na zabytkach

swoich sfragistycznych musieliby uywa klejnotu, wyobrao-
nego w tym samym ksztacie. A jeli nawet wbrew konse-

kwencyom, na które zwrócilimy uwag poprzednio^, przyj,

e klejnot ów zarzucili i wrócili do starej korony, tymczasem

jakoby 1412 zwróconej, to i w tym wypadku naleaoby ocze-

kiwa, e korona ich przedstawia bdzie taki sam ksztat,

gdy w wietle zaoe poprzednich byaby to korona Szczo-

drego. Tak czy owak naleaoby w kadym razie na
zabytkach sfragistycznych nastpców Jagiey
oczekiwa korony trój(cztero)promiennej. Tym-

czasem oto piecz majestatyczna Warneczyka, jednostronna,

wyobraa króla z koron jednostronnie piciopro-
mienn na skroni 2, odpowiada zatem rzeczywistej ko-

ronie dziewie c i opromiennej. I tak samo znowu pie-

cz majestatyczna Kazimierza Jagielloczyka, ostatnia w sze-

regu postaciowych pieczci królewskich z doby jagielloskiej,

przedstawia wadc w koronie pici o(dziewicio)p ro-

mie nn ej 3. Idc ladem samych wskazówek sfragistycznych,

musieUbymy w zwizku z tem stwierdzi, e Warneczyk

1 Por. str. 99 n.

* Gumowski, Piecz, król pol. nr. 20; Dzialyski, Zbiór pr.

litew. tabl. 5.

* Gumowski, Piecz. król. pol. nr. 26; ebrawski, Piecz. pol.

tabl. 17 nr. 45.

35*
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i Kazimierz Jagielloczyk zarzucili obie dawniejsze czteropro-

inienne korony królewskie, którkolwiek z nich chcielibymy

uzna za waciw koron pastwow, czy to rzekom now
koron ojcowsk z 1386, czy rzekom star koron Szczo-

drego, jakoby 1412 zwrócon, a natomiast przybrali koron

dziewiciopromienn, raz tylko przez kobiet-wadczyni uyt,
czy te now na jej wzór, osobn dla siebie, znowu dziewi-

ciopromienn koron wykona polecili. Nie zdoahbymy chyba

doszuka si jakiegokolwiek rozumnego powodu takiej przemia-

ny; co waniejsza, nie potrafilibymy usun najzasadniejszych

wtpliwoci, jakie przeciw takiemu przypuszczeniu zewszd si

pitrz-. Oczekiwalibymy te jeszcze, e jeli owe dwie czte-

ropromienne, waciwe korony królewskie, wbrew wszelkiemu

prawdopodobiestwu od czasów Warneczyka wyszy z uy-
cia, znajdziemy jaki lad po nich w zasobach skarbca z naj-

bliszych potem czasów, gdzie przynajmniej w charakterze

koron z uycia wycofanych, niejako pomocniczych, powinny

by zoone. Tymczasem ladu takiego nie ma zgoa. Wy-
mienione obok waciwej korony pastwowej w inwentarzu

z 1475 jedyne dwie korony pomocnicze, jakie podówczas znaj-

doway si jeszcze w skarbcu, s, wedug przydanego, doka-

dnego opisu samego inwentarza — dziewiciopromienne^.

Teza, e zachowane na okazach sfragistycznych ksztaty

koron odpowiadaj koronom rzeczywistym, w w. XIV i XV
uywanym, prowadzi tedy do caego szeregu konsekwencyj

niemoliwych, powiedzmy bez ogródek — do niedorzecznoci.

Zwaszcza, jeeli idc za przewodem tych okazów przyjmie-

my, e okietek koronowa si jeszcze star, czteropromienn

koron Szczodrego, i e utrzymaa si ona w Polsce conaj-

mniej do Ludwika, staniemy wobec caego szeregu nieroz-

wizalnych zagadek, i to niezalenie ju od tego, czy co do

dalszych jej losów przypucimy, e take i po nim zachowa'a

1 Por. zwaszcza uwagi na str. 99 n.

* Por. Kopera, Dzieje skarb, koron. 36, i tutaj str. 114 n.
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si nadal w krakowskim skarbcu, czy te, e zostaa przeze

uwiziona na Wgry i stamtd dopiero 1412 zwrócona do

Polski. W wypadku pierwszym wytómaczymy wprawdzie,

dla czego móg si ni koronowa Jagieo, ale nie objanimy,

dla czego nie uya jej do koronacyi Jadwiga, i now, bez

istotnej potrzeby i wbrew wasnemu interesowi, sprawia sobie

koron dziewicioproniienii; nie wytómaczymy take, dla

czego póniej Warneczyk, a w lad za nim Kazimierz Ja-

gielloczyk nie koronowali si koron ojcowsk, jeno koron
Jadwigi. O ile za przyjmiemy, e zachowana rzekomo a do

czasów Ludwika korona Szczodrego zostaa przeze uwiziona

na Wgry, objanimy wprawdzie genez rzekomej nowej,

dziewiciopromiennej korony Jadwigi, ale nie wytómaczymy
zgoa, jakim sposobem Jagieo przy koronacyi doj móg do

posiadania korony starej, skoro ona wrócia do Polski rzekomo

dopiero 1412; a gdyby nawet przyj, e jego czteropromienna

korona jest now, na wzór starej sprawion, zgoa zagadko-

wem pozostanie pytanie, dla czego znowu Warneczyk i Ka-

zimierz Jagielloczyk nie tylko tej nowej korony ojcowskiej,

ale nawet zwróconej tymczasem starej korony Szczodrego nie

uyli do koronacyi, jeno wrócili — bez adnej istotnej przy-

czyny — do dziewiciopromiennej korony Jadwigi.

Z tych wszystkich powodów przyj naley z konie-

cznoci, e ksztaty koron, jak je przedstawiaj rozpatrzone tu

zabytki sfragistyczne, mogy wprawdzie i nawet musiay od-

powiada z pocztku ksztatom korony rzeczywistej, e jednak

z biegiem czasu nastpia stabilizacya tych kszta-
tów na okazach sfr agis ty czny eh, nieliczca si
ju z moliwemi zmianami co do samych koron
rzeczywistych, oraz ich ksztatów, skutkiem czego po-

midzy obu temi rzeczami powstaa rozbieno. Do objanie-

nia caej ewolucyi niechaj posu uwagi nastpujce:

Po raz pierwszy, jak widziehmy, w zwizku z de-
niem do odnowienia królestwa, korona nad gow ora kra-

kowskiego zjawia si w naronym szczycie sarkofagu Hen-
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ryka IV wrocawskiego; dla tego susznie mona byo przy-

j, e wizerunek jej odpowiada ksztatom korony rzeczywi-

stej, jaka si podówczas miecia w skarbcu krakowskim, t. j.

korony Szczodrego. Ale ten pierwszy wypadek jej uycia dla

celów heraldycznych nie móg jeszcze wystarczy do ustale-

nia jej ksztatu sfragistycznego; ju chociaby dla tego, e
Henrykowi nie tylko nie udao si odnowi królestwa, ale

i z tego powodu, e jako pretendent do korony rzdzi bardzo

krótko; nie dochowa si zreszt nawet ów ukoronowany orze

na jakimkolwiek zabytku sfragistycznym, pozostaym po tym

wadcy. To te, jeeli w najbliszym czasie potem trój(czte-

ro)promienna korona zjawia si znowu na pieczci majesta-

tycznej Przemysa, na stronie gównej nad skroni wadcy,

a na odwrocie nad gow ora, to trzeba przyj, e i tutaj

jeszcze owe ksztaty odpowiadaj koronie rzeczywistej, e
wic i Przemys koronowany by koron Szczodrego. Podo-

bnie, jeh nad gow ora w pieczciach Wacawa II wyo-

braona jest trój(cztero)promienna korona, nie ma adnej pod-

stawy do przypuszczenia, eby midzy rzeczywistoci a kszta-

tem sfragistycznym zachodzia rozbieno, skoro koronacya

Wacawa dokona si musiaa t sam koron, której uy
Przemys, zatem koron Szczodrego ^ Ale ju co do okresu

czasu 1320—1370, na który przypadaj trzy dalsze korona-

cye, rzecz przedstawia si odmiennie. Wanie, jeeh idc za

wskazówkami sfragistycznemi przyjmiemy, e i wtedy jeszcze

dawna korona Szczodrego zachowaa si w Polsce i uywana
bya w dalszym cigu przez królów, nasunie si cay ów
splot wtpliwoci, na jaki zwrócihmy poprzednio uwag, tió-

maczc dalsze zjawiska sfragistyczne. eby je rozplata, trzeba

koniecznie wyj z zaoenia, e w owem pidziesicioleciu

nastpia ju zmiana co do korony, i to tego rodzaju, e ko-

rona nowa bya odmiennego ksztatu, w odrónieniu od da-

wniejszej, czteropromiennej ; e wic w lad za tem ju wte-

dy, w jakiejkolwiek chwili, powstaa rozbieno mi-

1 Por. str. 70.
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dzy ksztatem sfragistycznym, a ksztatem no-

wej, rzeczywistej korony królewskiej.
Innemi sowy: ju w jakiej chwili owego pidziesi-

ciolecia dokonaa si stabilizacy a sfragist ycznego
ksztatu korony, oparta oczywicie na dawniejszym wzorze,

nieodpowiadajcym ju teraz ksztatowi korony rzeczywistej.

Kiedy za to si stao, o tem chyba wtpi nie mona. Ani

Ludwik jako nastpca Kazimierza, ani Kazimierz jako nastpca

okietka nie mieli chyba powodu zmienia korony poprze-

dnika, gdy nie stao si nic, noby koron dawniejsz usu-

no z pod ich rozporzdzalnoci; o Ludwiku mamy zreszt

wyran wiadomo wspóczesn, e koronowa si insygniami,

jakie pozostay po Kazimierzu ^. Jedynym tedy wadc,
z poród tych trzech, który znale si móg w po-

trzebie uycia nowej korony, byokietek, kiedy
mu przyszo odby akt pomazania r. 1320, oczy-

wicie dla tego, e nie byo wtedy w Polsce korony dawniej-

szej; do tego te wypadku odnie naley fakt

sprawienia korony nowej, rónicej si od za-

chowanej w zabytkach sfragisty czny c h trój-

(cztero)promiennej dawnej korony Szczodrego.
Co wszystko znaczy, e stabilizacy sfragist y-

cznego ksztatu korony uzna mona zadokonan
ju r. 1320; e wic take, jeeh ksztat ów pojawia si

w dalszym cigu na królewskich pieczciach okietka, Kazi-

mierza W. i Ludwika, trzeba go poczyta za ustalony ju
szablon, nieprzesdzajcy o ksztacie korony rzeczywistej. Skd
znowu wniosek, e wzorem, na którym od czasów
okietka opar si ksztat korony sfragisty-

cznej, moe by tylko^jeden z bezporednio poprzednich za-

bytków sfragistycznyeh królewskich, t. j. piecz Przemysa II

lub Wacawa II. Na pewno bya nim przede w szystkiem
piecz majestatyczna Przemysa. Bo okietek nie

1 Mon. Pol. II. 644: por. te sir. 87. 94.
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wywodzif praw swoich z sukcesyi po dynastach czeskich, ani

co do tytuu, ani co do charakteru sprawowanej przez si

królewskoci ^, a przeto te nie mia powodu przejmowa wzo-

rów piecztnych, jakie po nich pozostay; eby nie mówi ju
o rónicy, nieobojtnej ze stanowiska sfragistycznego, e na

pieczciach Wacawa ukoronowany orze polski przedstawiony

jest tylko jako podrzdniejsze akcesoryum samej postaci

wadcy, i to obok czeskiego lwa 2. Natomiast uwaa si o-
kietek za nastpc Przemysa, znowu nie tylko co do tytuu

prawnego, ale zarazem co do charakteru królewskoci, jak

zreszt na ogó, w caej swojej dziaalnoci od skonu XIII w.,

wstpowa wszdzie w lady Przemysa 2. To i caa jego

piecz majestatyczna co do samej koncepcyi dostosowana

jest wiernie do wzoru pieczci majestatycznej Przemysa: tak

samo dwustronna, tak samo na stronie gównej wyobraajca
ukoronowanego wadc, siedzcego na tronie, z berem w pra-

wicy i jabkiem w lewicy; z jedynym tylko, atwo objani

si dajcym przydatkiem herbu kujawskiego u stóp tronu; na

odwrocie tak samo z zajmujcym ca stron ukoronowanym

orem. Na szczególn uwag zasuguje tu zwaszcza szczegó

nastpujcy. Orze pieczci majestatycznej Przemysa wyka-

zuje poniej grzbietu rozpitych skrzyde wyran, do sze-

rok, obustronn smug, której obie poowy nie maj jednak

adnego poczenia przez piersi ora. Tak wyobraony emble-

mat nie przedstawia adnej uchwytnej myli rzeczywistej;

jest, cile biorc, rzecz niezrozumia. W pieczci Przemy-

sa ma on jednak osobne swoje uzasadnienie. Jest to pozostao,

reminiscencya z bezporednio poprzednich pieczci tego wadcy,

których uywa od czasu chwilowego nabycia Krakowa 1290 r.

a do koronacyi z 1295, a na których, wzdu rozpitych

skrzyde, nieprzerwana oczywicie take na piersiach ora,

1 Bliej o tem w osobnej, do druku przygotow anej pracy.

^ Por. wizerunek u Gumowskiego, Piecz. król. pol. tabl. 3.

^ 1 o tem blisze szczegóy w wspomnianej przed chwil naszeJ

pracy; por. te tutaj str. 456.
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przebiegaa znana, póksiycowa przepaska lska ^ ta osta-

tnia uywana wtedy na znak, i Przemys wywodzi swe prawa
z tytuu nastpstwa po Henryku IV wrocawskim. okietek
przepask lsk nigdy przedtem na pieczciach swoich nie

posugiwa si, ani te nie mia do tego adnego powodu; nie

moga tedy takim samym, jak u Przemysa, sposobem gene-

tycznym, znale si na jakichkolwiek póniejszych jego za-

bytkach sfragistycznych jaka reminiscencya owej przepaski.

A jednak orze na odwrocie pieczci majestatycznej oldetka,

jak zreszt póniej take i na takieje pieczci Kazimierza W.,

wykazuje t sam, widoczn, dwustronn smug poniej grzbie-

tu rozpitych skrzyde ora, znowu z przerw na piersiach 2.

Widocznie sfragistyka okietka, od czasu jego ko-

ronacyi, dostosowaa si najwierniej do wzoru
Przemysowego, nawet w szczegóach, rzeczowo
objani, czy genetycznie wytómaczy si nie-

dajcych. Nie dziw wobec tego, e take trój(cz tero)-

promienna koronazPrzemysowego wzoru prze-

sza wiernie na piecz okietka i jego nastp-
ców, mimo e korona rzeczywista, jaka od o-
k i e t k a w e s z a w uycie, miaa ju ksztat od-

mienny.
Ta rozbieno midzy ksztatem sfragistycznym a rze-

czywistym staa si w dalszym rzeczy rozwoju przyczyn

pewnych waha, jakie wykazuj póniejsze, postaciowe strony

pieczci majestatycznych. Ujawnia si tu od czasu do czasu

zrozumiaa zreszt atwo dno, eby wyobraon na

pieczci osob wadcy przedstawi w takiej koronie, jak
nosi rzeczywicie. Pierwsza w tym kierunku próba pojawia

si za Jadwigi, której skro opatrzona jest na pieczci pi-

i O pieczciach Przemysa z 1290— 1295 por. tymczasowo Eliasz-

Radzikowski, Reg. Pol. w owietl, sfrag. herald., Kwart. Hist. XXVIII.

30 n.

2 O tej sprawie obszerniej w wspomnianej przed chwil innej pracy

naszej; por. te tutaj str. 552 przyp. 1. 3.
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cio(dziewicio)promienn koron. W wietle spostrzee po-

przednich szczegó ten nabiera osobnego znaczenia. Okazao

si, e korona ta nie dopiero przez Jadwig sprawion by
moga ^, e musiaa ona istnie ju przedtem; a zarazem, e
nie sprawili jej ani Ludwik, ani Kazimierz W., e raczej po-

cztek jej siga r. 1320 2; wyobraony tu sfragistycznie po

raz pierwszy ksztat jej rzeczywisty stwierdza tedy po-

rednio, e uyta przy koronacyi okietkowej
nowa korona bya dziewiciopromienn. Przyto-

czone na innem miejscu wskazówki archeologiczne, przema-

wiajce za jej powstaniem okoo tego samego czasu ^, wniosek

ten w powany sposób potwierdzaj.

Mimo innowacy, przeprowadzon za Jadwigi, ustalona

tradycya okazaa si tak siln, e za Jagiey wraca na pie-

cz dawniejszy ksztat trój(cztero)promiennej korony; moe
przytem chodzio tu królowi o zaznaczenie, e korona, któr

nosi, jest inn od korony Jadwigi. Dopiero znowu Warne-
czyk i Kazimierz Jagielloczyk opatruj swoje wizerunki pie-

cztne koron picio(dzibwicio)promienn. Gdyby pieczci posta-

ciowe byy si utrzymay w Polsce nadal w uyciu, mona przy-

j jako rzecz prawdopodobn, e ten ksztat korony, jako

ozdoba wizerunku wadcy, byby ju na nich pozosta na

stae jako szczegó sfragistyczny, teraz ju odpowiadajcy

rzeczywistoci. Nastpia jednak, jak wiadomo, przerwa

pod tym wzgldem, trwajca ju a do wyganicia Jagiello-

nów^. Najblisi nastpcy Kazimierza Jagielloczyka, zarzucajc

wizerunek wadcy na pieczciach, uywaj ju tylko kombi-

nacyi rozmaitych herbów terytoryalnych, w ronem zreszt

zestawieniu i w rónych ilociach; poród nich na herbie pa-
stwowym polskim wyobraony orze, zawsze tylko z koron

» Por. str. 546.

* Por. sir. 551.

» Por. str. 543.

* Gumowski, Piecz. król. pol. 207.



Uwagi o koronach XIV i XV w. 555

trój(cztero)promienn nad gow ^ Jest to ten sam ksztat ko-

rony, jaki na wizerunku ora ustali si w herbie pastwo-
wym ju od koronacyi Przemysa i przeszed potem bez

zmiany na odwrót pieczci majestatycznych okietka i Kazi-

mierza W., na wszystkie ich pieczci rednie i mniejsze; sta-

bilizacya za tego ksztatu dokonaa si tu z tak bezwzgl-

dnoci, e nawet póniej, kiedy na wizerunkach postaciowych

zjawi si rzeczywisty ksztat korony nowej, ju si on do tej

odmiany nie przystosuje. Dla tego na pieczciach majesta-

tycznych Warneczyka i Kazimierza Jagielloczyka, na któ-

rych, jak widzielimy, wadcy wyobraeni s w koronie pi-

cio(dziewicio)promiennej, herb polski, umieszczony jako pier-

wszy w szeregu herbów otokowych, okalajcych posta wad-
cy, przedstawia ora w koronie trój(cztero)promiennej na go-

wie; tak samo te pieczci mniejsze obu tych królów, poda-

jce kombinacy kilku herbów w osobnych polach, w herbie,

wyobraajcym ora, umieszczaj nad jego gow tak sam
trój(cztero)promienn koron 2. Std take i póniejsze, niepo-

staciowe ju pieczci nastpców Kazimierza Jagielloczyka

taki sam ksztat korony zatrzymuj w wizerunku ora. Sko-

stniay, od samego po czat ku niezmieniony ksztat

sfragistyczny, powtarza si tu bez adnego wy-
jtku czy odchylenia, w sprzecznoci z rzeczy-
wistym ksztatem uywanej od 1320 korony.

Ten przegld wzajemnego stosunku midzy sfragisty-

cznymi a rzeczywistymi ksztatami koron polskich przedstawia

wane znaczenie dla wywodów, jakie przeprowadzilimy \)0-

przednio co do losów koron rzeczywistych. Stwierdza on, e
mimo trój(cztero)promienny ksztat koron na wszystkich za-

bytkach sfragistycznych ostatnich dwu Piastów i Ludwika,

a po czci take i w czasach póniejszych, nie ma pod-

stawy do przypuszczenia, eby dawna korona

1 Dziayski, Zbiór praw litew. tabl. 6. 7.

» Gumowski, Piecz król. pol. nr. 21. 22.

:
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ozczodrego zachowaa si w Polsce po roku
1320, a w lad za tem, eby nie moga by uwizio-
na przez Wacawa II do Czech. A zarazem wynika

std, e pierwsze zjawienie si korony picio(dziewicio)pro-

miennej na pieczci Jadwigi nie dowodzi zgoa, eby
dawniejsze insygnia polskie uwiezione zostay
na Wgry przez króla Ludwika.

Rocz. Traski, opisujc wypraw Kazimierza W. na Ru,
podjt 1340 po zgonie Bolesawa-Jerzego Trojdenowica, wspo-

mina z osobna o zajciu Lwowa przez króla, dodajc do tego

ustp : ubi spolia multa in argento, auro et gemmis, t h e s a u-

rum ducum antiuorum tollens, inter quod erant

aliguot cruces auree, precipue unam, in qua magna uantitas

de ligno crucis Domini fuit reperta, et duo preciosissima dya-

demata et una tunica valde preciosa necnon et sella auro

et gemmis adornata; his omnibus sublatis ad propria est re-

versus^ Dosownie ten sam ustp, z kilku ledwie drobnemi

odmiankami stylistycznemi, powtarza za tem ródem póniej-

szy Kocz. Maop.^

Mamy tu zatem powiadczone zajcie dawnego skarbca

ksit ruskich przez Kazimierza W. e taki skarbiec istnia

tu bezporednio przedtem, wynika nie tylko z istoty rzeczy,

ale take z pewnych wskazówek ubocznych. Znamienn jest

rzecz, e w pónej, co prawda, przecie jednak co do ró-

nych szczegóów ' wiarogodnej Kronice Zimorowicza znajduje

si kilka wzmianek o lwowskim skarbcu ksicia Lwa (f 1301)*,

a o Bolesawie Trojdenowicu wiadomo take, e chowa we
Lwowie bogaty skarbiec^. Zajte zostay przedewszystkiem

1 Mon. Pol. II. 860.

•2 Ibid. III. 200.

^ Por. Czolowski, Lwów za rus. czasów, Kwart. Hist. V. 787.

* Ibid. V. 808.
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insygnia, wic najpierw dwa »diademata« bardzo kosztowne,

oraz niektóre przedmioty, najcilej z insygniami i dostoje-

stwem wadczem zwizane, jak kosztowny paszcz ksicy,
oraz tron, zdobny zotem i klejnotami; pozatem take inne

przedmioty wartociowe; z których rocznikarz wymienia zwa-
szcza kilka zotych krzyów, poród nich jeden, szczególnie

cenny przez to, e mieci w sobie znaczniejsz cz z krzya
Chrystusowego.

Nieatwo okreli cile, o jakie tu rzecz idzie »diade-

mata«. Obok zwykego znaczenia korony, wyraz ten w so-

wnictwie redniowiecznem, zwaszcza w praktyce, stosowanej

na Wschodzie, powiadczonej ródami bizantyskiemi, ozna-

cza take szerok przepask czy wstg, któr wadca, na

znak swego dostojestwa, nosi w czasie uroczystoci na pier-

siach i. Skoro mowa o skarbcu ruskim, byaby pokusa wytó-

maczy ten okrelnik w podanem co dopiero znaczeniu wscho-

dniem, zwaszcza e wykadnia jego jako » koron « natrafia

znowu na inne trudnoci, na które zaraz niej zwrócimy

uwag. Ale wnioskowi takiemu sprzeciwia si znowu oko-

hczno, e o sprawie niniejszej mówi rocznikarz polski, co

do którego trudno przypuci, eby uywa okrele w zna-

czeniu, jakie do nich przywizywano w wschodnio-bizanty-

skim wiecie. To przemawiaoby znowu za przypuszczeniem,

e owe »diademata«, wedug utartej praktyki sownictwa za-

chodniego, rozumiane tu s jako korony. Ale jakie to ko-

rony mogy by zabrane przez Kazimierza ze skarbca ru-

skiego ?

Monaby to zagadnienie wprowadzi w zwizek przede-

wszystkiem z dokonan r. 1214 koronacy królewica wgier-

skiego Kolomana i zmówionej mu Salomei Leszkówny na kró-

lestwo halickie. Zaraz jednak nastrcz si tu róne wtpli-

woci. Dochowao si wprawdzie pismo Kolomanowego ojca,

Andrzeja II, do papiea Innocentego III z 1214, w którem

1 Du Cange, Glossar. wyd. Favre III. 98.
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tene prosi go o upowanienie arcybiskupa ostrzygomskiego,

ut dictum filium nostrum in regem ... inungat^, a w pimie

Honoryusza El z 1222 Koloman okrelony jako dawniej ju
(dudum) przez tego arcybiskupa coronatus in regem-. Ale

pamita trzeba przytem o nastpujcych szczegóach: W r.

.

1214 nie byo jakiejkolwiek dawniejszej korony królów halic-

kich; trzeba si byo dopiero postara o now. e za para

królewiat bya wtedy w dziecistwie — Koloman liczy lat

sze, Salome nie wicej nad trzy^ — wic z góry nasuwa

si wtpliwo, czy mogo ju wtedy doj do sprawienia koron

waciwych. Wyjania t rzecz póniejsze, jak si zdaje, z 1215

pochodzce pismo Andrzeja II do papiea, przesane mu ju
po namazaniu Kolomana, kiedy wani jego poddani zbunto-

wali si przeciw niemu i oblegali go w Hahczu. Prosi tu An-

drzej papiea o interwency u Leszka Biaego celem uzyska-

nia jego pomocy zbrojnej przeciw rokoszanom, a zarazem do-

daje: Supplicamus insuper Sanctitati Vestre, uatinus coro-

nam auream regie dignitati congruentem filio nostro (Co-

lomanno) conferre et per latorem presencium fidelem no-

strum in proximo trans mit ter dignemini, ut sicut

unccionem a Sede apostolica, i ta et coronam
a liberalitate Vestra se recepissegaudeat*. Wy-
pywa std, e ju przedtem (t. j. 1214) Koloman, za przy-

zwoleniem StoUcy apostolskiej, zosta rzeczywicie, niewtpli-

wie przez wspomnianego powyej arcybiskupa ostrzygomskiego,

namaszczony na króla halickiego, e jednakowo wtedy nie

uyto jeszcze do tego aktu rzeczywistej korony; i e dopiero

po dokonanem namaszczeniu Andrzej zabiega u papiea o do-

datkowe jej przysanie. Czy za znowu proba Andrzeja od-

niosa skutek, czy tedy nadesza upragniona korona z Rzy-

1 Theiner, Mon. Hung. I. nr. 1.

2 Ibid. I. nr. 65.

» Por. Balzer, Geneal. Piastów tabl. VI. nr. 6.

* Cod. dipl. Arpad. cont. XI. nr. 227.
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mu, niewiadomo; i nie mona tej rzeczy przesdza, uwzgl-
dniajc chwiejne podstawy i burzliwy przebieg krótkotrwa-

ego potem panowania wgierskiego na Rusi. Jest tedy rzecz
moliw, e w ogóle królestwo Kolomana nie przysporzyo Ha-

liczowi jakiejkolwiek korony. A jeli nawet przyj, e upro-

szona r. 1215 korona zostaa tu nadesana przez papiea,

znowu wtpliw jest rzecz, czy po upadku rzdów wgier-

skich na Rusi pozostaa na miejscu. W latach 1219, 1222

—

1227 i 1230 amao si tu trzykrotnie, na razie chwilowo,

panowanie wgierskie, a wreszcie 1234 ustao zupenie. Byy
a nadto czsto powrotne przyczyny, eby klejnoty koronne,

jeli tu jakie byy, zabra na Wgry, zwaszcza ostatnim ra-

zem, kiedy Arpadom przyszo ostatecznie wyrzec si posia-

dania ruskiego kraju. Gdyby za wbrew wszystkiemu przy-

puci, e nie tylko klejnoty takie istniay, ale te nadal po-

zostay w Hahczu jako spucizna po Arpadach, znowu na-

sunaby si wtphwo dalsza, czy mogy przetrwa straszny

najazd tatarski z r. 1241, którego ofiar pady » grody i cer-

kwie bez hczby«, a przedewszystkiem spustoszony doszcztnie

Halicz ^ Znamienn jest rzecz, e kiedy w kilkanacie lat

póniej stana na porzdku dziennym sprawa koronacyi Da-

niela, nie ma zgoa mowy o jakich zachowanych z dawniej-

szych czasów insygniach królewskich, owszem, Stolica papie-

ska dostarcza nowych insygniów upatrzonemu na króla wadcy
ruskiemu. Porednie to, ale zarazem bardzo dobitne stwierdze-

nie, e insygnia Kolomanowe, cokolwiek mielibymy sdzi
o ich przeszoci, nie istniay na Rusi ju okoo poowy Xni

w., e zatem take nie mogy by zajte we Lwowie r. 1340

przez Kazimierza W.
Inna korona, o której jako o przedmiocie zajcia mo-

naby myle, to byaby korona, przesana Danielowi przez

Stolic apostolsk. Wiadomo, e stao si to z okazyi roko-

wa o uni kocieln Rusi z Rzymem, nawizanych w poo-

* Latop. Hipac. 522 n.
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wie XIII stulecia. Zdaje si, e jeszcze przed 1252 Innocenty

IV wysa na Ru dwu swoich legatów z oznakami godnoci

królewskiej dla Daniela, a r. 1253 legat Opizo dokona koro-

nacyi jego w Drohiczynie^; o tym ostatnim dostojniku stwier-

dza latopis ruski, e przyby na Ru, »mosc wieniec, bero

i koron«2. eby si doMczy korony drugiej, naleaoby przy-

j jeszcze, e sprawiony zosta osobny klejnot koronacyjny

dla królowej-maonki. Ale czy i te korony osta si mogy
do r. 1340? Chem, w którym Daniel po spustoszeniu Halicza

przez Tatarów obra by sobie stolic, spon wanie do-

szcztnie podczas nowego napadu tatarskiego 1259 r.^; jest

tedy rzecz wtpliw, czy ocale móg skarbiec Daniela, i czy

móg si dosta póniej do Lwowa. Znamienn jest rzecz, e
Rocz. Tras. nie wspomina nic o berle w skarbcu lwowskim,

zajtym przez Kazimierza W., tem samem berle, które we-

dug latopisu cznie z koron ofiarowane zostao Danielowi

1253 przez legata papieskiego. JeU to milczenie nie jest przy-

padkowe, i zawiadcza moe porednio o zatracie Danielo-

wego bera, to monaby w tem dopatrzy si zarazem wska-

zówki, e tak samo zatracia si i korona z 1253, e wic
nie j mia na myh rocznikarz, opisujc zajcie skarbca

lwowskiego przez Kazimierza W.
eby koniecznie uratowa przekaz o istnieniu dwu ko-

ron w skarbcu ruskim z r. 1340, naleaoby chyba uciec si

jeszcze do przypuszczenia, e kiedy póniej, ju po zgonie

Daniela (1266), który z jego nastpców, n. p. Lew, albo Bo-

lesaw Trojdenowic, jakkolwiek dostojestwa królewskiego nie

uzyskah, przecie, noszc si moe z zamiarami odnowienia

godnoci królewskiej, osobne, nowe korony, jedn dla siebie,

1 Dokadnie o sprawie samej i o chronologii wypadków por.

ostatnio: Abraham, Powst. organ. ko. acin, na Rusi I. 133 n.

* Latop. Hipac. 548.

» Ibid. 557. Por. Czoowski, Lwów za rus. czasów, Kwart.

Hist. V. 782. 783.
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drug zapewne dla maonki przygotowa polecili, i w skarbcu

swoim lwowskim zoyli. Wchodziby tu mianowicie w ra-

chub przedewszystkiem Bolesaw Trojdenowic, o którym wia-

domo, e we Lwowie bogaty chowa skarbiec *, i który pie-

czci swoje opatruje legend otokow: S. domini Georgi regis

Russie 2, a który zreszt jedyny, jako katolik z pochodzenia,

a nawet zelator katohcyzmu na Rusi, myle móg o króle-

stwie w ramach organizacyjnych wiata zachodniego. Ale

i te wskazówki nie wystarcz do rozstrzygnicia sprawy. Sa-

ma tytulatura Trojdenowica rex Russie nie przesdza stanow-

czo o tej sprawie; wobec bowiem wywyszenia Rusi do kró-

lewskiego dostojestwa, dokonanego ju r. 1214, póniejsi

wadcy tamtejsi, cho koronowani nie byli, ani o koronacy

nie zabiegaU, otrzymywali czasem nazw: reges Russie'. Pewne

watphwoci rodzi take okoliczno, dla czego Bolesaw, jeU
nawet nosi si z jakimi zamiarami uzyskania godnoci kró-

lewskiej, ju z góry, przed dojrzeniem sprawy, miaby przy-

gotowywa insygnia na przysz koronacy.

I tak, w jakkolwiek signiemy stron, eby wytóma-
czy pochodzenie zajtych 1340 w skarbcu lwowskim »dya-

dematów«, wszdzie natkniemy na cay splot trudnoci i wt-
pliwoci, które nie dozwalaj sformuowa jasnej, wystarcza-

jco pewnej odpowiedzi. Cokolwiek bdziemy tu mieh na myU:
czy papieskie klejnoty koronne, przesane moe 1215 królewicowi

wgierskiemu i ksiniczce polskiej, czy inn koron z 1253,

równie dar Stohcy apostolskiej, nagrod i cen niedotrzy-

manej przez Daniela unii z Rzymem, czy moe wreszcie ko-

rony, przez mazowieckiego ksicia przygotowane — wszystkie

te rzeczy, czy to kada z osobna, czy nawet wzite razem,

1 Czoowski, Lwów za rus. czasów, Kwart. Hist. V. 808.

2 Piekosiski, Piecz, pol., Spraw. Kom. do bad. hist. sztuki

VI. nr. 386.

=* N. p. Daniel nazwany jest 1231 przez Grzegorza IX: rex Russie,

Tur genie w, Hist. Russ. monum. I. nr. 33, mimo e w czasie tym nie

hylo jeszcze mowy o koronacyi Daniela.

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. 3g
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nie dadz si z dostateczn pewnoci poj jako zasób in-

sygnialny lwowskiego skarbca w chwili katastrofy. Prawie

e mogoby si wobec tego nasun przypuszczenie, i ro-

cznikarz, mówic o zaborze z 1340, mia na myli nie rzeczy-

wiste korony, jeno jakie szczególnie kosztowne okazy ksi-
cych czapek (kopaków), uywanych jako symbol wadzy
przez ruskich kniaziów, które, w braku urobionego techni-

cznego okrelenia aciskiego, ze wzgldu nu analogi funkcyj,

na podobiestwo koron spenianych, oznaczy wyrazem: pre-

ciosissima diademata. Ale i ten domys, z koniecznoci nie-

jako wysnuty, nie da si zreszt poprze jakimkolwiek innym

dowodem samoistnym.

Sprawa zajtych 1340 w skarbcu lwowskim »dyadema-

tów« jest tedy na ogó do ciemna i zagmatwana. Cokol-

wiek jednak sdzi o niej bdziemy, tyle przyj mona jako

rzecz pewn — jakkolwiek Rocz. Tras. wyranie o tem nie

napomina — e zostay one wraz z innymi, ze skarbca tego

pochodzcymi przedmiotami, przewiezione do Krakowa i zo-

one w tamtejszym skarbcu koronnym, zatem w zbiorach ka-

tedralnych, w których mieci si podówczas sam skarbiec

koronny. Trafnie, jak sdzimy, oceni t rzecz Dugosz, który

w opowieci wypadków z 1340, spoytkowujc przytoczony

ustp Rocz. Traski, i uzupeniajc go waciw sobie metod,
wyraa si wprost, i Kazimierz zabrane ze Lwowa skarby

in suum redigit erarium^

Jakie byy dalsze losy tego skarbca? Wyranych wia-

wiadomoci nie przekazay nam pod tym wzgldem róda;
cokolwiek o tej rzeczy przypuci mona, da si oprze tylko

na wnioskowaniu poredniem.

Nie ma przedewszystkiem ladu, eby sam Kazimierz W.,

czy to wnet po zajciu, czy w jakiejkolwiek póniejszej chwili

swego panowania, rozporzdzi bd to caym skarbcem lwow-

skim, bd te poszczególnymi jego skadnikami w tym spo-

1 Dugosz, Hist. Pol. III. 197.
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sobie, e wyszy one z przechowania skarbca koronnego. Mo-

gaby si nasun myl, czy krzy, przez Kazimierza zapi-

sany testamentem katedrze krakowskiej, okaz szczególnie* ko-

sztowny, przez Janka z Czarnk. na 10000 grz. oceniony \ nie

jest jednym ze zotych krzyów, zajtych 1340 we Lwowie,

zwaszcza tym z poród nich, co do którego Rocz. Traski

podkrela, e znajdowaa si w nim magna uantitas de ligno

crucis Domini. Przypadkowym zbiegiem okohcznoci dochowa;

si wanie w Kalend, krak. najdokadniejszy opis krzya,

darowanego katedrze przez Kazimierza. Stwierdzono tu mi-
dzy innemi, e w górnej jego czci (in parte superiori) znaj-

dowaa si de ligno Domini (particula), nadto przydano szcze-

góowe wyliczenie klejnotów, którymi krzy by wysadzany,

oraz rozmieszczenie ich w poszczególnych czciach; byo ich

tu niezmierne bogactwo, i ono na pewno stanowio gównie

o wysokiej materyalnej jego wartoci. Dodajc wszystkie po-

zycye szczegóowe, doHczymy si tu razem: 1 szmaragda,

4 chryzolitów, 14 rubinów, 102 szafirów, 29 karbunkuów (ba-

lassii) i 75 pere-. Otó midzy krzyem lwowskim, jak go

okrela Rocz. Tras., a opisanym w Kalend, krak. krzyem,

który król przekaza tamtejszej katedrze, zachodzi wprawdzie

podobiestwo o tyle, e w obu mieci si miao drzewo

z krzya Chrystusowego. Ale ten szczegó nie wystarcza do

stwierdzenia ich tosamoci. W owych czasach, na terenie

caej Europy, nieatwo znale kosztowniejszy okaz krzya

w posiadaniu monarchów czy wikszych kocioów, co do

którego nie utrzymywaaby si tradycya, e mieci w sobie

» Mon. Pol. II. 636; por. str. 175.

- Ibid. II. 910. 911. Suma kocowa, jak sam Kalend, krak. po-

daje, zawiera kilka omyek. Z obliczeniem naszem zgadza si tylko po-

zycya szmaragdów i szafirów, sum chryzolitów podano 3 zam. 4. sum
rubinów 12 zam. li, sum karbunkuów 31 zam. 29: o perach w ogól-

nem zliczeniu kalendarza nie ma wzmianki. O ile chcie utrzyma sumy

czne, podane w zabytku samym, naleaoby znowu przypuci, e
w pozycyach szczegóowych zaszy pewne omyki.

36*
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jak cz z krzya Zbawiciela ^ Natomiast uwagi godn
jest rzecz, e w krzyu lwowskim, wedug rocznikarza, miaa

si znajdowa magna uantitas krzya Chrystusowego,

czego zgoa nie podkrela opis krzya krakowskiego; mowa tu

tylko o tem, e górna jego cz zawiera czstk (particula)

de ligno Domini. Równie zwróci naley uwag na niezwy-

ke bogactwo klejnotów krzya krakowskiego, które chyba nie

byoby mogo uj uwagi rocznikarza, gdyby to by ten sam

okaz, który Kazimierz 1340 zaj we Lwowie. A jednak Rocz.

Tras. o szczególe tym nie wspomina zgoa, opatrujc zarówno

ten, jak i inne zajte w skarbcu lwowskim krzye krótkiem

tylko okreleniem: cruces auree, mimo e inny przedmiot te-

go skarbca, naprawd klejnotami zdobny, sella auro et g e m-

mis adornata, zwróci eo do tego szczegóu osobn jego uwag
na siebie. Tak wic nie tylko nie ma dostatecznych powodów,

eby oba krzye, lwowski z 1340 i krakowski z 1370 uzna
za te same; owszem, s powane wskazówki, przeciwko ta-

kiemu utosamieniu przemawiajce. Nie da si tedy wykaza,

za czasów Kazimierza W., jakikolwiek akt rozrzdzenia przed-

miotami skarbca lwowskiego; w lad za czem przyj mona
jako rzecz w wysokim stopniu prawdopodobn, e zoone
1340 w skarbcu koronnym, podzieliy zwyky los jego objtku,

t. j. utrzymay si nienaruszone w przechowaniu
tamtej szem a do koca jego panowania.

O ile chodzi o jagiellosk dob, z której dochowa si

* W niemaej mierze do pogldów takich przyczyni si mogo—
nieporozumienie terminologiczne. W dawniejszem sownictwie rednio-

wiecznem wszelaki krzy, choby wycznie z kruszcu sporzdzony, na-

zywano przenonie lignum Domini, lignum Dominicum, jako przedmiot,

na którym dokonao si ukrzyowanie Paskie, n. p. 1059: coenobium...

ubi mirificum habetur lignum Dominicum, 1217: lignum, id est crux du-

plex; 1218: lignum Domini rotundum cum pede i t. p., Du Cange,
Glossar., wyd. Favre V, 110. Przez zmieszanie poj móg std w wielu

wypadkach urodzi si pogld, e ten lub ów krzy mieci w sobie

drzewo z krzya Chrystusowego.
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ju obfitszy zasób kryteryów, dozwalajcych stwierdzi obj-

tek ówczesnego skarbca koronnego, dadz si osnu wnioski,

e nic ju wtedy w skarbcu owym nie pozostao
z przedmiotów, zajtych 1340 po ksitach ru-

skich. Znamienn jest tu ju sama opowie zajcia, jak j
nam przekaza Dugosz: Rex castris et civtate LeopoHensi

potitus, plura aiuiuoram ilussie principum magni yaloris in

auro, argento, gemmis lapidibusue clenodia et deposita illic

reperiens, inter que duas cruces aureas, notabili porcione li-

gni Dominici insignes, duoque diademata, lapides et graves

censu uniones habencia, tunica et sella auro et gemmis su-

perba monstrabantur, in suum redigit erarium^ Jest to prze-

jty wiernie ustp z Rocz. Traski^, poddany tylko odpowie-

dniej, Dugoszowi waciwej parafrazie stylistycznej i amplifi-

kacyi za pomoc szczegóów domylnych. e Rocz. Tras.

mówi o kilku krzyach, poród których jeden mia drzewo

z krzya Chrystusowego, a Dugosz o d w u wycznie krzy-

ach z Ghrystusowem drzewem, w tem, znajc Dugoszow
metod zuytkowywania róde, nie dopatrzymy si pewno

wiadomoci, której monaby przyzna znaczenie samoistne.

Tem mniej uznamy za tak wiadomo samoistn przydany

przeze do wzmianki o dyadematach szczegó: lapides et gra-

ves censu uniones habencia, nasuwajcy si sam z siebie do

uzupenienia; bo kada korona, nawet z rzdu podrzdniej-

szych, wysadzana bya kamieniami (chociaby sztucznymi) 3,

i kada te skadaa si z kilku osobnych ogniw (zaponic,

uniones), które oczywicie atwo byo scharakteryzowa jako

cenne (graves censu), zwaszcza e sam Rocz. Tras. owe

»diademata« nazwa: preciosissima. Jakiegokolwiek, naprawd
samodzielnego szczegóu o zabranych r. 1340 przedmiotach,

» Dugosz, Hist. Pol. III. 197.

2 Por. str. 556.

^ Por. n. p. opis odszukanej niedawno korony pomocniczej pol-

skiej, str. 111 przyp. 1.
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które wyliczy Rocz. Traski, jakiegokolwiek uzupenienia jego

wiadomoci przez przytoczenie innego czy innych przedmio-

tów, których on szczegóowo nie wymieni, nie umia Dugosz

ju poda. Wszystko, co o tej sprawie wie, to tylko to, co wie-

dzia ju zuytkowany przeze rocznik. Znaczy to porednio,

e przez antopsy nie móg ju Dugosz dowiedzie si cze-

gokolwiek nowego o skarbcu ruskim; co naprowadza na myl,

e kiedy History swoj spisywa, w pocztkach drugiej po-

owy XV stulecia, skarbca owego nie byo ju w Krakowie.

Waniejsze jeszcze s tu inne wskazówki, zawarte w do-

chowanych z XV w. wiadomociach o stanie i objtku same-

go skarbca koronnego w tym czasie. Stwierdzony pod r. 1417

fakt, e w skarbcu koronnym miecio si pi koron, nie

tylko nie wymaga wliczenia w t cyfr dwu dyadematów ru-

skich, ale owszem wliczenie takie wprost wyklucza; ledwie

bowiem wystarczy ona, eby obj cakowity zasób istnie-

jcych wtedy koron polskich^. Tem mniej dayby si zmieci
dwa dyadematy ruskie w ogólnej iloci trzech koron, jak
wykazuje inwentarz skarbca z 1475 2. Z innych przedmiotów,

w inwentarzu wymienionych, conajvv^yej tylko — i to biorc

rzecz w oderwaniu — grup krzyów monaby wprowadzi

w zwizek z objtkiem zajtego 1340 skarbca ruskiego. Ale

i tutaj co do kadego okazu nasun si róne wtphwoci.

Z trzech krzyów inwentarza z 1475, jeden, disposicionis Grece,

mor Grecorum facta, wyrobiony jest tylko ze srebra, na ze-

wntrz zocony, nie odpowiada tedy podanej w Rocz. Traski

charakterystyce krzyów, zajtych 1340 (cruces auree). Drugi

krzy jest zoty, z drzewem z krzya Chrystusowego, co od-

powiadaoby teje charakterystyce, a wedug inwentarza

z 1532—1555 mia on nawet mie napis grecki na stronie

odwrotnej: ale krzy ten wysadzany jest bogato perami (42

sztuk), a nadto, jak stwierdza inwentarz z 1510, drogimi ka-

' Por. str. 112. 113.

== Por. str. 114 n.
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mieniami w iloci 17 sztuk: znowu wic zastanawiaby brak

tego szczegóu w Rocz. Tras., który w opisie innych przed-

miotów na ozdoby klejnotne osobn zwraca uwag ^ Trzeci

wreszcie krzy z 1475, to pektora wiary greckiej, o którym

inwentarz z 1510 podaje, e bya w nim czstka krzya Chry-

stusowego; jednak i co do niego stwierdzi naley, e wedug
inwentarza z 1532 oprawiony by w srebro, z kamieniem tur-

kusowym w rodku i omiu perami 2. Ju te szczegóy budz
wtpliwoci, czy wymieniony w inwentarzu z 1475 objtek

krzyów mona co do jakiegokolwiek okazu utosami z krzy-

ami, zajtymi 1340 przez Kazimierza W. Przypomnie po-

nadto trzeba, e krzye stanowi najpospolitszy skadnik ka-
dego skarbca monarszego owych czasów, e wic te, jakie

podówczas znajduj si w skarbcu krakowskim, nie ma a-
dnej potrzeby wprowadza w zwizek z nabytkiem z 1340,

a to tern bardziej, e pozatem — odliczajc same dawniejsze

insygnia polskie — nie dadz si w skarbcu ówczesnym wy-

kaza jakiekolwiek zabytki, z Piastowskiej jeszcze pochodzce

doby^ Nie przechyl tu take szah na przeciwn stron

wzmianki o drzewie Ghrystusowem w niektórych z tych krzy-

ów*, ani te przydana gdzieniegdzie charakterystyka o ich

pochodzeniu czy waciwociach wschodnich (greckich); jest

bowiem wtedy w skarbcu duo innych przedmiotów pocho-

dzenia wschodniego, nabytych tu jednak dopiero' za Jagiey,

w zwizku z rozgazionymi jego stosunkami ze Wschodem,

a moe te z faktem maestwa jego z Zofi Holszask^. Na

ogó porównawcze zestawienia co do krzyów, ze wzgldu na

nieuchwytno waciwoci uidywidualnych, nie dadz si tu

przeprowadzi z dostateczn cisoci. Za to co do dwu in-

* Por. str. 564.

2 Zestawienie omówionych tu krzyów por. Kopera, Dzieje skarb,

koron. 38. 39.

* Por. str. 219 n. i Kopera, Dzieje skarb, koron. 43 n.

* Por. str. 564 przyp. 1.

5 Por. Kopera, Dzieje skarb, koron. 47 n.
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nych przedmiotów, w opisie Rocz. Tras. bardziej zindywidua-

lizowanych, ksicego paszcza ruskiego (tunica valde pre-

ciosa) i tronu tamtejszych ksit (sella auro et gemmis ador-

nata), rzecz caa wystpuje bardzo wyrazicie i rozstrzyga

zarazem porednio take o grupie krzyów. W inwentarzu

z 1475 nie ma ladu, eby ów paszcz czy tron ksicy
ruski znajdoway si podówczas w skarbcu koronnym. Wi-
docznie usunite ze zostay kie dykolwiek przed-
tem; i to, jak wszystko za tem przemawia, nie one same
tylko, ale cay skarbiec ruski, skoro nie udao si tu

w owym czasie doszuka take ladów najwaniejszego ska-

dnika, t. j. samych dyadematów.

Z tych zestawie nasuwaj si ju same z siebie wa-

ne spostrzeenia i wnioski. Skoro przeprowadzony — w gra-

nicach moliwoci — rozbiór kwestyi nie wykaza, eby wcie-

lony do zbiorów koronnych przez Kazimierza W. skarbiec

ruski wyszed stamtd za jego ycia, a nie ma go ju tame
w jagielloskiem redniowieczu, a mianowicie ju nawet za

czasów Jagiey (1417), to zasadnym wyda si domys, e
usunicie skarbca ruskiego ze skarbca koron-
nego przypada na okres andegaweskich rz-
dów w Polsce. Szczególnie to cenne spostrzeenie; bo po-

krywa si w caoci z drugiem, które niezalenie od rozpa-

trzonych co dopiero wskazówek nasuwa si z innych wzgl-

dów nie ju jako prawdopodobny tylko, ale prawie e ko-

nieczny wniosek.

Nie moe dzi ulega wtpieniu, jak bya polityka obu

Andegawenów, Karola i Ludwika, w sprawie Rusi hahckiej

od czasu, kiedy w nastpstwie wypadków z 1340 okazao

si, e kraj ten nie zachowa dawniejszej samodzielnoci, e
musi wej w skad jednego z ssiednich wielkich organi-

zmów pastwowych, polskiego lub wgierskiego. Zmierzali oni

do nabycia Rusi — dla Wgier. Istnia po temu nawet,

od pocztków XIII w., podtrzymywany ju przez Arpadów,

niezwykle zreszt wty tytu, oparty na krótkotrwaem (od
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1214) panowaniu królewica wgierskiego w tym kraju, któ-

rego formalnym, urzdowym odpowiednikiem sta si przy-

brany odtd czon tytulatury ich królewskiej: rex Galicie et

Lodomerie. Mimo to Andegaweni, wobec silniejszego bez po-

równania, istotnego tytuu, jaki odnonie do Rusi suy Ka-

zimierzowi jako dziedzicowi ostatniego wadcy tamtejszego,

mazowieckiego Piasta \ wobec jego inicyatywy, jaka si uja-

wnia przy zajciu tego kraju, i gównego wysiku zbrojnego,

jaki mu powici, musieli, chcc niechcc, liczy si powanie

take z prawami Polski; a w kadym razie musieU si strzec,

eby sprawa ruska nie st£ia si koci niezgody midzy Pol-

sk a Wgrami, ju chociaby ze wzgldu na istniejcy ukad
co do nastpstwa Ludwika po Kazimierzu W. w Polsce, któ-

rego wykonanie w razie zatargu o tamt spraw mogo by
naraone na niebezpieczestwo. Okazaa si tedy potrzeba

pewnej na razie wstrzemiliwoci co do postpowania w kwe-

styi ruskiej, otwierajca jednak widoki pooenia na ni sil-

niejszego kiedy póniej nacisku przy zdarzonej pomyhiiej-

szej okazyi. Wiadomo te, jak pod dziaaniem tych momen-

tów uoyy si stosunki rzeczywiste. Karol andegaweski, pod

sam koniec ycia, i zaraz po nim Ludwik, niedopuszczajc

do usunicia po za nawias akcy swej w sprav/ie ruskiej,

posikuj Kazimierza w jego wyprawie z 1340 i w póniej-

szych jego walkach celem obrony Rusi przeciw Litwinom

i Tatarom, ale w zamian za to zastrzegaj sobie zrazu wspólne

posiadanie tego kraju, cznie z Kazimierzem; ówczesny sta-

rosta ruski wystpuje równoczenie jako dostojnik, podwadny

zarówno Kazimierzowi jak i Ludwikowi. To condominium pol-

sko-wgierskie utrzymuje si tu a do 1350; dopiero w tym

roku Ludwik osobnym traktatem ustpuje Ru Kazimierzowi.

Ale pod jakimi warunkami! Ustpuje mu go tylko w doy-
wotnie posiadanie; co do dalszych za losów Rusi za-

* Por. Balzer, O nast. tronu w Pol., Rozpr. Akad. Umiej., Wydz.

hist.-filoz. S 11, Xl. 430 przyp. 1.
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strzeg, w miar nasuwajcych si dwu moliwoci, co na-

stpuje: Jeeli Kazimierz pozostawi potomita mskiego, któ-

remu, z wykluczeniem Ludwika, dostanie si korona polska,

naówczas Ludwik, czy jego nastpca na tronie wgierskim,

bdzie mia prawo odkupi Ru od Polski za uiszczeniem

pewnej, z góry oznaczonej sumy, oczywicie celem przy-
czenia jej do Wgier. Jeeli za Kazimierz umrze

bezpotomnie, naówczas, w myl ukadów dawniejszych, do-

sta si ma Ludwikowi królestwo polskie, a prócz niego po-

nadto wyodrbnione osobno w akcie traktatowym regnum Rus-

sie^; wyodrbnione niewtpliwie dla tego, eby Ludwikowi

nawet jako królowi polskiemu umoliwi osobne rozrzdzenie

si tym krajem, t. j. wobec podkrelonej wanie odrbnoci

w stosunku do Polski — wcielenie go do królestwa wgier-

skiego. W obu tedy wypadkach, niezalenie od tego, czy Lu-

dwik uzyska tron polski, czy te go nie osignie, przesdzony

by, w myl tego traktatu, przyszy los Rusi: miaa ona w ka-
dym razie dosta si królestwu wgierskiemu. Jako w isto-

cie, w najbliszym czasie po objciu rzdów w Polsce, Ludwik

myl t konsekwentnie przeprowadza. Ju 1371 oddaje Ru
w zarzd namiestniczy Wodzisawowi opolskiemu z ramie-
nia Wgier*, a w r. 1379, kiedy Wodzisaw namiestni-

kowstwo zoy, zarzdza wprost inkorporacy Rusi
do królestwa wgierskiego. Powzity od pocztku,

* Szczegóy, dotyczce wzajemnych stosunków Polski i Wgier
odnonie do Rusi w czasie 1340 1370 owietlone ostatnio w pracach

Prochaski, W spr. zajcia Rusi przez Kazim. W., Kwart. Hist VI. In.

i Abrahama, Powst. organ. ko. Jac. na Rusi I. 218 n.

2 Pewna ingerencya, lubo w bardzo tylko wyjtkowych wypad-

kach, w sprawy ruskie, da si take i po nadaniu namiestnikowstwa

Wodzisawowi opolskiemu wykaza ze strony królowej -matki Elbiety,

sprawujcej podówczas regency w Polsce, por. Dbrowski, Elb. o-
kietk.,Rozpr. Akad. Umiej., Wydz. hist.-filoz. S. ,11, 'XXXII. 414 Nie wynika

std, eby Opolczyk nie dziery Rusi z ramienia Wgier; niejednokrotnie

bowiem Elbieta zastpowaa Ludwika take i w sprawach wgierskich,

i to pierwszorzdnie doniosych, Ibid. pass.
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z elazn konsekwency od lat kilkudziesiciu podtrzymywany

zamys, znalaz nareszcie pene urzeczywistnienie.

Trzeba si wmyle w ówczesny stan rzeczy, w cao
stosunków, jak si one uoyy skutkiem wspomnianych za-

rzdze Ludwika z 1371 i 1379. Nikt wtedy nie wtpi chyba,

a najmniej z pewnoci móg wtpi Ludwik, e przez za-

rzdzenia te sprawa Rusi rozstrzygnita jest osta-

tecznie, ze wic odtd kraj ten pozostanie na
trwae w zwizku pastwowym wgierskim. Nikt

nie móg przewidzie w tej chwih, a pewno znowu najmniej

móg si tego spodziewa sam Ludwik, e w najbliszym

czasie po jego zgonie zgoa odmiennie uo si stosunki po-

lityczne odnonie do Rusi, i e w niewiele tylko lat po osta-

tecznej kraju tego inkorporacyi do Wgier, wasna Ludwika

córka, Jadwiga, przywróci go znowu Polsce, tym razem na

trwae. Wszystko to bya jeszcze wtedy zasonita, niewiado-

ma przyszo; uchwytnym na razie by sam tylko fakt in-

korporacyi do Wgier, jak si zdawa mogo — ostateczny

i wieczysty. Nie potrzeba wobec tego tómaczy z osobna, e
musia on przesdzi take o losach insygniów
ruskich, a zapewne te na ogó caego skarbca
ruskiego, jaki od 1340 zoony by w skarbcu koronnym

w Krakowie. Insygnia, w^ rozumieniu ówczesnem, jak zreszt

w zasadzie i po dzi dzie, byy jak gdyby przynalenoci

kraju, z którym zwi,zaa je przeszo; to, skoro Ru wcie-

lona zostaa do Wgier, nabyy te Wgry prawo do insy-

gniów ruskich, i caego na ogó skarbca, jaki zaj Kazimierz

r. 134-(J. Nie byo ju dla nich miejsca w skarbcu
krakowskim; waciwe m dla nich miejscem za-

chowania stawa si skarbiec wgierski. Byaby
to anomaha, niczem wytómaczy si niedajca, gdyby sam

kraj nalea do Wgier, a jego skarbiec i insygnia — do

Polski. Podobne anomalie zdarzay si wprawdzie czasem, ale

tylko wtedy, jeeli wadca, który naby kraj, nie mia mo-

noci rozporzdza skarbcem, w którym mieciy si dawniej-
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sze jego insygnia. Ale tutaj wypadek taki nie zachodzi. Sam

Ludwik spenia monarsz wadz w Polsce; podlega mu

bezporednio skarbiec krakowski; o ile za chodzio o zoone

tu insygnia ruskie, móg niemi rozrzdza wedug swego uzna-

nia nawet bez udziau panów polskich i, skoro sama Ru na-

leaa ju teraz do Wgier. A gdyby nawet przyj jaki

opór ze strony panów polskich, nie wtpi, e autokratyczna

osobisto wadcy atwo z nim potrafia si upora. Wszak

panowie polscy nie zdoali zapobiec rzeczy bez porównania

waniejszej — samemu wcieleniu Rusi do Wgier.

Nasuwa si std wniosek, który bez przesady
nazwa mona koniecznym: e z okazyi wciele-

nia Rusi do Wgier Ludwik, czy Elbieta, pole-

cili przewie skarbiec ruskizKrakowa do W-
gier. Nie osabi go przypuszczenie, eby za rzdów Ludwika

zatara si ju pami pochodzenia tego skarbca z P^usi. Mia

o tem pochodzeniu najdokadniejsz wiadomo Rocz. Traski,

zna take wszystkie waniejsze szczegóy tej sprawy, wyli-

czy dokadnie kilka najwaniejszych przedmiotów, w skarbcu

tym zawartych. Zabytek ten spisany zosta w drugiej poo-

wie XIV w., w póniejszej ju dobie panowania Kazimierza

W. (1350—1360)2; najlepsze to wiadectwo, jak dokadn, tu

przed objciem rzdów polskich przez Ludwika, bya znajo-

mo tej sprawy; i niepodobna przypuci, eby ona zaraz

po zgonie Kazimierza zatara si w zupenoci. Nie osabi

te wniosków powyszych przypuszczenie inne, e na sprawy

skarbca, jako podrzdniejsze, Ludwik, czy Elbieta, nie zwra-

cali zbytniej uwagi, e wic mimo dokonan inkorporacy,

skarbiec ruski, niejako zapomniany, pozosta móg w skarbcu

krakowskim. Wanie za rzdów andegaweskich kwestye,

dotyczce skarbca, przez dziwny splot wypadków dziejowych,

1 Por. str. 188 n.

« Ktrzyski, O roczn. pol, Rozpr. Akad. Umiej., Wydz. hist.-

filoz. S II, "ix. 293. 328.
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wysuway si co chwila na miejsce naczelne; do przypo-

mnie spraw danego przez Wielkopolan przeniesienia jego

do Gniezna, a bardziej jeszcze zawi, dugo wlokc si spra-

w Janka z Czarnkowa o bezprawne zabranie insygniów ^

W cigem zetkniciu z temi sprawami, niepodobna, eby Lu-

dwik czy Elbieta przepomnie mogli o samym skarbcu ru-

skim. Wszystkie te momenty wskazuj z koniecznoci, e

w istocie, po wcieleniu Rusi do Wgier, skar-
biec ruski przewieziony zosta do tego kraju.

Std objani si, dla czego w jagielloskiej dobie nie ma ju
jakiegokolwiek po nim ladu w koronnym skarbcu krakow-

skim. A zarazem wypywa std, e dalsze losy skarbca
ruskiego rozegray si ju na ziemi wgier-
skiej. Gzy s dane do ich objanienia, a jeli s, co mona
o tern powiedzie, nie nasz rzecz dochodzi.

Wniosek, do którego doszlimy, zasuguje na osobne

podkrelenie. Okazuje si, e Ludwik naprawd u wióz
na Wgry insygnia ze skarbca krakowskiego.
Tylko e byy to — ins y gnia ruskie. W jedno bezmaa
stulecie póniej, w drugiej poowie XV w., kiedy Dugosz pi-

sa swoj History, moment pierwotnego pochodzenia tych

insygniów snadno móg si ju zatrze w pamici, a jego

miejsce zaj koncepcya inna, logiczny — zdawaoby si —
wniosek rzeczywistego faktu uwizienia ich ze skarbca kra-

kowskiego, e byy to — insygnia polskie. Takie pojcie

rzeczy, poparte zreszt innemi rzekomemi wskazówkami: wic
prawdopodobnym faktem sprawienia nowej korony przy ko-

ronacyi z 1386, i odpowiednio wytómaczon, znieksztacon

tradycy rodzinn Ronów, objani zapewne, teraz ju wszech-

stronnie, mistern, a przecie od pocztku do koca bdn
kombinacy Dugosza o rzekomem uwizieniu insygniów pol-

skich r. 1370 i o póniejszych ich losach a do r. 1412.

* Ostatnio o niej por. Dbrowski, Elb. okietk., Rozpr. Akad.

Umiej., Wydz. hist.-filoz. S II, XXXII. 382 n.
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W chwili oddawania mniejszego arkusza pod pras dru-

karsk dochodzi nas najnowszy (wrzeniowy) zeszyt »Wiadom.

numizm.-archeol. « z 1917, zawierajcy pocztek pracy dyr.

Kopery p. t. »0 napisach na mieczu koronacyjnym pol-

skim*. Wobec nieukoczenia artykuu nie moemy przesdza,

jakie przyniesie ostateczne wyniki; w drukowanej jego czci
pierwszej autor, badajc znaczenie napisów na tyme mieczu,

dochodzi do wniosku, przeciwnego pogldowi Sadowskiego, ja-

koby one wskazyway na pochodzenie krzyackie; owszem,

wywietla, e napis ten okrela obowizki wadcy jako s-
dziego. Ten szczegó zdaje si zapowiada wniosek, i miecz

sporzdzony zosta umylnie dla obejmujcego panowanie mo-

narchy; e za równoczenie autor, zgodnie zreszt z Sadow-

skim, stwierdza, i miecz ów dopiero przez okietka wpro-

wadzony zosta do skarbca koronnego, przeto w zwizkn z La-

kiem ujciem rzeczy, o ile wolno tu postawi domys co do

nieogoszonego jeszcze wyniku ostatecznego pracy, nasunie

si moe konkluzya, i miecz nie jest pochodzenia krzyac-

kiego, jeno sprawiony zosta' albo wprost do koronacyi o-
kietka, albo, jeeli jego cechy archeologiczne wskazuj na po-

chodzenie dawniejsze, przez którego z jego przodków, a otrzy-

many nastpnie w spadku przez okietka, uyty przeze zo-

sta przy koronacyi z 1320. Odpowiednio do tego naleaoby

sprostowa szczegóy o krzyackiem pochodzeniu okietko-

wego » szczerbca «, jakie za Sadowskim podahmy na str. 21

przyp. 1 i str. 75.
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Wykaz skarbników i podskarbich do r. 1386. Uzupenie-
nie co do kanclerzy.

Materyal, jaki tu zestawiono, rozdzielony zosta wedug poszcze-

gólnych ziem polskich, z pominiciem lskich, w obrbie za kadej zie-

mi osobno zgrupowani s w chronologicznym porzdku skarbnicy i oso-

bno znowu podskarbiowie. Ziemia krakowska ma dwa dziay chrono-

logiczne, jeden do r. 1370, drugi odtd do 1386, z przyczyn, które w tek-

cie bliej s wyuszczone.

Objanienie skróce:

AGZ.: Akta grodzkie i ziemskie.

AS.: Archiwum XX. Sanguszków.

DKM.: Dokumenty kujawskie i mazowieckie.

K. : Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa.

KK. : Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej.

KM.: Kodeks dyplomatyczny Maopolski.

KMaz.: Kodeks dyplomatyczny Mazowiecki.

KMog. : Kodeks dyplomatyczny Mogilski.

KP. : Kodeks dyplomatyczny Polski Rzyszczewskiego i Muczkow-

KPom.: Pommerellisches Urkundenbuch Perlbacha.

KT.: Kodeks dyplomatyczny Tyniecki.

Kutrz. : Kutrzeba, Urzdy koronne i nadworne w Polsce.

KW.: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski.

Lit. Ij. : Lites ac res gestae, wyd. I, tom I cz. 2.

Mb.: Mosbach, Wiadomoci z archiwum lskiego.

MP.: Monumenta Poloniae.

Phil.: Philippi, Preussisches Urkundenbuch.

SPPP.: Starodawne prawa polskiego pomniki, wyd. Helcia.



576 Dodatki

1. Ziemia krakowska.
1. Skarbnicy do r. 1370.

1220 Borzysaw th., w. na dok. Marka palatyna krak.

w Krakowie, naley go wic uzna za skarbnika krakowskie-

go. KR LU.
1234—1237 Floryan th., »skarbnik«, w. trzy razy

na dokk. Henryka Brodatego w czasie jego panowania w Maopol-

sce, w Krakowie i Gnienie, poród innych dostojników ma-

opolskich i w sprawach maopolskich. KM. I. 21, II. 409,

KW. I. 175 ^ W KM. I. 21 wydawca imi to odczyta myl-

nie: Tworyan.

1241 (1242?)— 1242 (1243?) Domawic, moe skarbnik

krakowski z ramienia Konrada mazowieckiego, u którego przed-

tem skarbnikowa w ziemi mazowieckiej i sieradzkiej; por. str.

589 i 594.

1243 Dobiesaw th. Grac, w. na dok. Konrada ma-

zowieckiego, wydanym 4 sierpnia t. r. na wiecu nad Miraw
w sprawie maopolskiej. KP. III. 22.

1243—1254 Tomasz Medycha (Medicha) th., th.

ducis, th. Grac. KM. I. 26. 38, H. 429. 439, KK. I. 34, KP.

ni. 24. 28. Moe by wspóczesny z poprzednim (Dobiesa-

wem), moe zreszt nawet urzd ten sprawowa jeszcze i przed

nim, czego na pewno stwierdzi nie mona, gdy najwczeniejszy,

wspominajcy o nim dok. z 1243 nie jest opatrzony dat
dzienn, i dla tego nie da si zestosunkowa chronologicznie

z dok. z 4 sierpnia 1243, wspominajcym o Dobiesawie. Mo-

Uwa wspóczesno obu skarbników daaby si wytómaczy
na tle wspóczesnej walki o Kraków midzy Konradem ma-
zowieckim a Bolesawem Wstydliwym; u pierwszego z nich

skarbnikiem byby Dobiesaw, u drugiego Tomasz, który te

1 Wymieniony w tyra ostatnim dokumencie inny thesaurarius,

Gallus, jest skarbnikiem lskim (wrocJawskim), por. Griinhagen,
Schles. Reg. I. nr. 282. 285. 311. 351.
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nie tylko w póniejszych latach, ale take ju r. 1243 wiad-

kuje na dok. Bolesawa.

1260—1261 Piotr th. lub th. noster, w. na dokk. Bo-

lesawa Wstydhwego. KP. I. 50, 111. 38.

1264—1270 Jan th. lub th. Crac. KM. I. 66. 79, II.

471. 474. 475.

1271 Micha (?). Wspomniany raz tylko w licie Toma-

sza biskupa wrocawskiego do arcybiskupa gnienieskiego,

gdzie wymieniono cay szereg rycerzy, który z Bolesawem

Wstydliwym i Konradem II mazowieckim wpadli na lsk
i zniszczyli dobra biskupstwa wrocawskiego. Podany tu jest

jako Michael th., bez okrelenia przynalenoci. KW. I. 611.

Moe wic by skarbnikiem Bolesawa (krakowskim), zreszt

take i Konrada (mazowieckim), cho mazowieckie jego skar-

bnikowstwo, podobnie jak zreszt i krakowskie, nie da si poprze

adn inn wzmiank ródow. Wydawca, ze wzgldu na to,

e przed nim podany jest w spisie inny dostojnik z ziemi

sieradzkiej, mieci go midzy sieradzkimi.

1276—1278 Wojsaw th., th. noster na dok. Bole-

sawa Wstydliwego, i th. Crac. KM. II. 483, KMog. 33. 34.

1278 Mikoaj th. Grac. KP. I. 62.

1282—1285 Dobiesaw th. Crac. KT. 30, KW. I. 560

KM. II. 501.

1287—1290 Mikoaj th. noster na dokk. Leszka Czar-

nego, th. na dok. Przemysa II jako wadcy Krakowa, zreszt

ponadto take th. Crac. KM. H. 508. 510, KT. 35. 36. 38, KW.
n. 650.

1290 Flory an th. Crac. na dok. Przemysa II jako

wadcy Krakowa z 6 wrzenia t. r. KM. II. 516, KW. II. 648.

1305—1307 Micha Pekowic th. na dokk. okietka

w Krakowie. KK. I. 114, KM. II. 544.

1310 Sieciech th. Crac. K. I. 7.

1320 Mikoaj th. nostre curie na dok. okietka z 13

stycznia t. r. (przed koronacy). KK. I. 121.

1334—1339 Albert z Biechowa th., th. Crac, th.

Balzer 0., Skarbiec i archiwum koronne. on
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regis. KM. HI. 638. 653, KW. II. 1130, KK. I. 167. Kutrz. 60

podaje go pod imieniem Wojciecha.

1361 Marek ze Skrzy dl ny th. Crac. w dok. z sier-

pnia t. r. KP. III. 129.

2, Podskarbiowie do r. 1370.

1250 Zdzigod (Zdigoth) siibth. na dok. Bolesawa

Wstydliwego. KM. I. 32.

1276 Bieko (Benek) snbth. domini ducis w dok. Kingi.

KM. II. 482.

1331 Arnold siibth. na dok. okietka w Krakowie. KM.

I. 186.

1350 (1355)— 1361 Switoslaw subth. noster lub

curie nostre, viceth. noster lub curie nostre, generalis subth.

w dokk. Kazimierza W. KMog. 66 (i drugi raz w dod. do 66),

71, KM. I. 241, KK. I. 214, 11. 258, AGZ. V. 4, KT. 95, AS.

n. 25. Pocztkowa data urzdowania (1350) wtpliwa, gdy
dok. KMog. 66, który j podaje, spisany zosta dopiero po 16

grudnia 1356, a nie jest rzecz pewn, czy powoani w nim

wiadkowie (poród nich Switosaw) s wiadkami akcyi, czy

te spisania'. W kadym razie ju trzy dokk. z 1355 wy-

mieniaj go jako podskarbiego. KMog. dod. 66 podaje dok.

z 27 grudnia 1361, w którym Switosaw w. jako podskarbi.

Kutrz. 61 przyp. 4, przyjmujc tu rachub roczn od Boego
Narodzenia, odnosi ten dok. do 1360, i odpowiednio do tego

zamyka niniejszy okres urzdowania Switosawa rokiem 1360,

a to dla tego, e ju w sierpniu 1361 wystpuje thesaurarius

Grac. Marek ze Skrzydlny (por. wyej); równoczesno dwu

rónych dostojników: skarbnika i podskarbiego nie odpowiada

za przyjtej przez Kutrz. tezie o dokonanym ju w tym cza-

sie spywie obu tych dostojestw. Gdyby tu nie liczy si

z innymi momentami, hypoteza Kutrz. co do datacyi dok. nie

* Por. Ktrzyski St., Elem. chronol. dokum. Kazim W. 83-

nr. 18.
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daaby si przecie utrzyma ju z tego powodu, e, jak wy-

kazano ostatnio, w kancelaryi Kazimierza W. nie uywano
nigdy rachuby od Boego Narodzenia, jeno stale datowano

akty wedug stylu Gircumcisionis ^ Dokument KMog. 66 (dod.)

musi tedy zachowa dat 27 grudnia 1361. Ponadto nie uwzgl-

dni Kutrz. dok. AS. II. 25 z 3 grudnia 1361, w którym wi-
tosaw wystpuje równie jako podskarbi; e za dok. ten do-

chowa si w niepodejrzanym oryginale, a datacya jego nie

da si, przez odwoanie do rachuby od Boego Narodzenia,

sprostowa na 1360, z drugiej za strony Marek ze Skrzydlny

jeszcze w sierpniu 1361 wystpuje jako skarbnik krakowski,

przeto wypywa std niewtpliwie, e oba dostojestwa, skar-

bnikowstwo i podskarbiowstwo, byy wtedy jeszcze rozczone,

i sprawowane by mogy równoczenie przez dwie róne

osoby. Wobec tego take dok. KMog. 66 dod. mona pozo-

stawi przy dacie 27 grudnia 1361. Inna rzecz, e Swito-

saw moe by ju wtedy uwaany za urzdnika z zakresem

dziaania na cae pastwo, nie tylko na ziemi krakowsk,

jak wynika z tytulatury jego: generalis subth. w AS. II. 25.

Pod tym wzgldem moUwe jest przeciwstawienie go wspó-

czesnemu skarbnikowi krakowskiemu, którego zakres dziaania

móg, wedug dawniejszego zwyczaju, ogranicza si do samej

tylko ziemi krakowskiej; móg nawet ów skarbnik krakow-

ski — wyranie jeszcze nazwany: Gracoviensis — podobnie

jak wspóczenie inni skarbnicy dzielnicowi, sta si urzdni-

kiem tytularnym. Std tómaczyyby si nieliczne wzmianki

o skarbnikach krakowskich z tego czasu, które skoniy Ku-

trzeb do przedwczesnego poczenia obu urzdów. Analo-

giczny przykad pod koniec XIII w. wykazuje Wielkopolska,

por. niej str. 586.

1362 Wojsaw viceth. Grac. KP. III. 126. 132. Jeden

z tych dokk. nosi dat 1 stycznia 1361, drugi 1 stycznia 1362.

W styczniu 1361 podskarbiowstwo Wojsawa jest niemoliwe

1 Ktrzyski St., Elem. ctironol. 91.

37*
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ze wzgldu na równoczesne piastowanie tej godnoci przez

Switosawa. Jak trafnie (cho dla innych powodów) domy-

li si Kutrz. 61 przyp. 10, pierwszy z tych dokk. odnie
trzeba równie do r. 1362. Na równoczesno ich wystawie-

nia wskazuje za tosamo stron kontraktujcych, przedmiotu

dyspozycyi, miejsca wystawienia i wiadków; potrzeba ró- |
wnoczesnego wystawienia dwu osobnych dokk. wypyna tu

tylko std, e w jednym rozrzdza si czciami dziedzicznie

nabytemi, a w drugim czci przykupion w tej samej wsi.

W dok. r. 1376 Wojsaw, podówczas jeszcze yjcy, okre-

lony jest jako byy podskarbi Kazimierza W.: viceth. quon-

dam domini regis Polonie. KM. III. 882.

1364—1366 wito saw po raz wtóry, viceth., vi-

ceth. noster na dokk. Kazimierza W. KW. III. 1523, KM. I.

285, m. 789. Por. Kutrz. 61.

1368—1370 Dymitr z ady viceh., subth. noster na

dokk. Kazimierza W. SPPP. I. 218, KM. I. 308. Por. Kutrz.

61. W dok. 1373 sprzedaje wie, przyczem okrela si jako

uondam viceth.... Kazimiri olim regis Polonie. KK. I. 287.

1370 Switosaw, po raz trzeci, wspomniany w tym

charakterze u Janka z Czarnk. MP. II. 647 jako dostojnik, bio-

rcy udzia w egzekwiach Kazimierza W. w listopadzie

1370. Poniewa 1368 -1370 podskarbiowstwo sprawowa Dy-

mitr, wic nie mona funkcyi Switosawa z koca 1370 -
czy z drugiem jego podskarbiowstwem z 1364— 1366: wi-

docznie po ponownej przerwie wróci on po raz trzeci na ten

urzd. Jak dugo sprawowa go teraz, niewiadomo, gdy do

1377, t. j. do ponownego wystpienia Dymitra, nie ma wiado-

moci, kto na tern dostojestwie zasiada. Jest rzecz praw-

dopodobn, e po raz trzeci na urzd podskarbiego powoany
zosta jeszcze przez Kazimierza W. w r. 1370, nie dopiero

przez Ludwika, który dopiero co przyby do Polski; gdy
w akcie z 1384, zeznajc darowizn wsi, okrela si jako

olim viceth. domini regis Kazimiri pie memorie, KM. III. 938.

Na urzdzie tym móg zasiada jeszcze 1373, skoro w roku
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tym Dymitr widocznie jeszcze podskarbiowstwa po raz wtóry

nie sprawowa (por. ustp poprz.).

3 Podskarbi-skarbnik koronny 1377—1390.

1377—1390 Dymitr z ady, zwany teraz take Dy-
mitrem z Goraja, od darowanego mu 1377 przez króla Lu-

dwika zamku Goraja, KM. III. 893, po raz wtóry: th., viceth.,

viceth. regni nosLri w dok. Ludwika, viceth. regni Polonie, th.

regni Polonie. KM. I. 339, IIL 893, KK. II. 299. 325. 371, K.

I. 55. 245, KP. L 143 i in., por. Kutrz. 62. Dopiero w tym
okresie urzdowania Dymitra da si stwierdzi tosamo
okrele th. i viceth. odnonie do tego samego dostojnika. Na-
tomiast nie jest nowoci wykonywany przeze w obrbie ca-

ego pastwa naczelny zarzd skarbowy; ju w poowie XIV
w. ten sam terytoryalny zakres wadzy przysugiwa wito-
sawowi, por. str. 578. O charakterze tego urzdu jako pa-
stwowego por. str. 457 n.

II. Ziemia sandomierska.
Skarbnicy.

1232 Barto h. w. na dok. Bolesawa, syna Kon-

rada mazowieckiego, który podówczas dziery y/ydzielone

sobie przez ojca ksistwo sandomierskie. KM. II. 403. Naley
tedy niniejszego dostojnika uzna za skarbnika sandomier-

skiego. Najprawdopodobniej jest to ta sama osoba, która

w kilka lat póniej, u tego samego Bolesawa, podówczas ju
ksicia mazowieckiego, wystpuje jako skarbnik mazowiecki,

por. str. 594.

1266 Piotr th. Sand. w. na dok. Bolesawa Wstydli-

wego. KM. I. 71.

1284 Flory an th. Sand. w. na dok. Leszka Czar-

nego. KM. L 104.

1311 Pawe th. Sand. w. na dok. okietka. KT. 41.

1317 Pakosaw th. Sand. w. na dok. okietka. KM.

1. 154.
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III. Ziemie Wielkopolskie.
1. Skarbnicy.

a) Gnieniescy.

1239 Piotr th. w. na dok. Wodzisawa Odonica. KW.
I. 595. W czasie tym Odonic, pozbawiony przedtem przez

Henryka Brodatego znacznej czci Wielkopolski, która prze-

sza te na jego syna Henryka II, utrzymuje si tylko w zie-

mi gnienieskiej; wystpujcy tu skarbnik, zestawiony zreszt

w rejestrze wiadków z caym szeregiem innych dostojników

gnienieskich, moe by tedy uwaany tylko za skarbnika

tej ziemi. Gzy jest pierwszym w poczcie tych skarbników, nie

mona przesdza; ju bowiem niedawno przedtem ziemia

gnienieska wydzielona bya w osobn dzielnic za rzdów
Laskonogiego (zm. 1231), który zdoa si tu utrzyma prze-

ciw Odonicowi. Jakkolwiekbd, to zjawienie si osobnych

skarbników (czy osobnego skarbnika) w ziemi gnienieskiej

w pierwszej poowie Xin w. wpyno na ustalenie si tego

urzdu, który póniej utrzymuje si przez czas duszy; spo-

tykamy skarbników gnienieskich take i w póniejszych la-

tach, kiedy ziemia ta wesza w skad dzielnicy kaliskiej,

a w dalszym cigu, razem z ni, poczya si z reszt Wiel-

kopolski pod wspólnym rzdem. Wystpuj mianowicie jeszcze:

1291 Abraham th. Gnesn. w. na dok. Przemysa II

w Gnienie. KP. I. 76, KW. II. 678.

1336 Benjamin th. Gnesn. w. na dok. Mikoaja wo-

jewody poznaskiego i sdziego gnieniesko-kahskiego. KW.
n. 1163.

b. Poznascy.

1250 Wost th. w. na dok. Przemysa I jako wadcy
ziemi poznaskiej, wydanym na wiecu tego ksicia z arcy-

biskupem gnienieskim i biskupem poznaskim w Szymano-

wicach. KW. I. nr. 288. Ze wzgldu na osob wystawcy i brak

jakiegokolwiek inaczej specyalizujcego okrelenia skarbni-

kowstwa Wosta przyj trzeba jako rzecz niewtpliw, e
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to wanie skarbnik Przemyla I, zatem skarbnik poznaski,

nie za któregokolwiek z obecnych na wiecu czonków epi-

skopatu, zwaszcza take nie skarbnik arcybiskupa gnienie-

skiego. Nie ma jakiejkolwiek podstawy do utosamienia go

z powiadczonym dokumentowo w dwa lata póniej (1252)

th. domini archiepiscopi Wociborem, KW. I. nr. 299. Wost
i Wocibór, to niekoniecznie te same imiona. e Wost
z 1250 jest skarbnikiem ksicym (poznaskim), wypywa
zreszt i std, e nie tylko nie ma jakiejkolwiek wskazówki

w dokumencie, któraby jego stosunek subowy do arcybi-

skupa okrelaa, ale co wiksza i rozstrzygajca, e wymie-

niony on jest w grupie wiadków, z których wszyscy, o ile

s przytoczeni z okreleniem dostojestw, sprawuj urzdy

ksice (dwaj palatini, cancellarius, pincerna, dapifer), a po-

nadto caa ta grupa okrelona jest jako barones nostri (Prze-

mysa), co, jak wiadomo znaczyo w owych czasach dostoj-

ników ksicych. Duchowni wiadkowie (nostri capellani),

jedyni, jacy tu jeszcze s powoani, wymienieni dopiero po

tamtej grupie, a mianowicie ju take po Wocie. Jak dugo

Wost sprawowa urzd, a zwaszcza, czy pozosta na nim

a do zgonu Przemysa I (1257), nie da si okreh. W ka-
dym razie po jedynej o nim wzmiance z 1250 nastpuje duga

luka w znanym nam szeregu skarbników poznaskich. Nie

da si wykluczy przypuszczenie, e moe ona odpowiada

czasowej przerwie w istnieniu tego urzdu. Zaraz po zgonie

Przemysa I rzdy opiekucze w ziemi poznaskiej, w imieniu

nieletniego Przemysa n, przeszy w rce Bolesawa kaliskiego;

moe z tej okazyi zarzd skarbowy poznaski zwizany zosta

w jaki sposób z zarzdem dzielnicy kahskiej; w zwizek z t
spraw daoby si tu moe wprowadzi zjawienie si skarbni-

kowstwa ldzkiego u Bolesawa, por. niej str. 584. Kiedy

za znowu z kolei, po zgonie Bolesawa caa Wielkopolska

przesza pod panowanie Przemysa U, odnowieniu skarbni-

kowstwa poznaskiego stan moga na zawadzie przeprowa-

dzona przez tego ksicia centralizacya zarzdu skarbowego
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W rku podskarbiego wielkopolskiego, por. str. 586. Ale na-

wet w ramach takiego przypuszczenia, po Przemyle II trzeba

znowu przyj odnowienie skarbnikowstwa poznaskiego,

a trwajc jeszcze przez pewien czas luk w rejestrze zna-

nych nam skarbników tamtejszych odnie do przypadkowego

milczenia lub zatraty róde, jak wiadczy okoliczno, e
wnet potem, od poowy XIV stulecia, da si znowu wykaza
dalszy szereg skarbników poznaskich:

1352 Flory a n th. Posn., uczestnik konfederacyi ry-

cerstwa wielkopolskiego. KW. III. 1313.

1378 Micha th., w. na dok. Domarata starosty wiel-

kopolskiego w Midzychodzie (województwo poznaskie), zatem

prawpododobniej poznaski, ni kaliski skarbnik. KW. III. 1756.

1380 Piotr z witkowa th. Posn., w. na dokk.

swego kolegi kaliskiego Jaka z Woh. KW. III. 1776. 1777.

c. Kaliscy i ldzcy.

1255 N. N. Imienia skarbnika kaliski e go z tego czasu

nie znamy; e jednak urzd taki conajmniej ju w tym roku

istnia, dowodzi ustp przywileju Bolesawa kaliskiego w przed-

miocie nadania sotystwa w Kecku: vendant et emant sine

uUa exaccione, nulh regraciantes, nisi nobis et domino the-

s a u r a r i o. KW. I. 330.

1276—1288 Mikoaj, skarbnik ld z ki. Dokumentem

z 1276 Bolesaw kahski nadaje posiado ziemsk comiti

Nicolao th-o nostro de Lenda. KW. I. 460. R. 1284 Prze-

mys II, wynagradzajc usugi mihtis nostri comitis Nicolai

th-ii Lendensis, daje prawo niemieckie jego posiadoci Trb-
czyn. KW. I. 538. Na dok. arcybiskupa Jakóba z 1285 w.
comes Nicolaus th., a na dok. Przemysa II z 1288 comes

Nicolaus th. Lendensis. KW. L 554, II. 629.

1292—1296 Ozyasz, th. Lendensis w. na dok.

Przemysaz 1292, KW. II. 691; a 1296 okietek, panujcy pod-

ówczas w Wielkopolsce, zatwierdza darowizn wsi Broniki

na rzecz klasztoru ldzkiego, jak za zgod swych braci uczy-
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ni comes Osias th. Leudeiisis. KW. II. 753. Stanowisko Ozya-

sza i jego poprzednika Mikoaja jako skarbników ldzkich

nie jest cakiem jasne. Skarbnikowstwo to powstao, a w ka-
dym razie istnieje za czasów wyodrbnienia dzielnicy kali-

skiej pod rzdem Bolesawa Pobonego, i utrzymuje si po-

tem, jako rzecz gotowa, za czasów Przemysa II i okietka,

kiedy caa Wielkopolska zczona ju bya pod panowaniem

obu tych wadców. eby okreli charakter tego skarbnikow-

stwa, trzeba zwróci uwag przedewszystkiem na stosunki,

odnoszce si do pierwszych czasów jego istnienia od 1276,

t. j. do okresu wyodrbnienia ziemi kaliskiej w osobn dziel-

nic ksic. Najbliszem byoby tu przypuszczenie, e Bo-

lesaw kaliski zdecentralizowa zarzd skarbowy swego ksistwa,

podzieUwszy je na kilka osobnych powiatów czy okrgów,

poród których znajdowa si take jeden ldzki. Przypuszcze-

nie to popieraaby okoliczno, i ziemia gnienieska, stano-

wica cz dzielnicy kaliskiej, miaa pewno za czasów Bo-

lesawa osobnych swoich skarbników, skoro dadz si oni

stwierdzi zarówno przed nim. jako te i po jego zgonie, por.

str. 582. W tym razie naleaoby jednak przyj, e prócz

skarbników gnienieskiego i ldzkiego by conajmniej jeszcze

osobny skarbnik kaliski. Przeciwko temu wnioskowi przema-

wia znowu wzgld na to, e w póniejszym podziale admi-

nistracyjnym Wielkopolski Ld nie wystpuje nigdy jako cen-

trum powiatu (ley on w póniejszym powiecie koniskim);

a take i okohczno, e na caej przestrzeni czasu, na któ-

rej powiadczone mamy istnienie skarbników ldzkich (1276

—

1296), i to w stosunkowo hcznych i czstych wzmiankach do-

kumentowych, nie wystpuje ani razu skarbnik kahski, ani

zreszt jakikolwiek inny skarbnik powiatowy w tej dzielnicy.

Nasuwa si wobec tego domys, e skarbnikowstwo ldzkie

mogo mie znaczenie ogólniejsze, e mianowicie by to urzd,

powoany do zarzdu skarbowego caej dzielnicy kaliskiej,

z wyczeniem ziemi gnienieskiej, która ze wzgldu na utwo-

rzone tam wczeniej skarbnikowstwo zatrzymaa je take
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W czasach póniejszych. W tym wypadku skarbnik ldzld

byby w^aciwie — ze wzgldu na terytoryalny zakres wa-
dzy — skarbnikiem kahskim, moe za take, przynajmniej

przez pewien czas za Bolesawa kaliskiego, w dobie, kiedy

sprawowa rzdy opiekucze w imieniu Przemysa II. pod-

dany mu te zosta zarzd skarbowy ziemi poznaskiej, por.

str. 583. Okrelenie skarbnika jako »ldzki« daoby si obja-

ni przypuszczeniem, e, dla jakichkolwiek przyczyn, jego

siedzib urzdow sta si Ld; (zarzd skarbowy przy osobie

ksicia móg w tym razie sprawowa podskarbi). W wietle

takiego przypuszczenia, moe take nieznanego z imienia i ty-

tuu skarbnika Bolesawowego z 1255 (por. str. 584) nalea-

oby raczej nazwa ldzkim, anieh kaliskim. Za ca hypo-

tez niniejsz przemawia porednio take okohczno, e ty-

tulatura skarbników ldzkich, czasowo jeszcze za Przemy-

sa II i okietka utrzymana, zatraca si od koca XIII w.,

a w w. XIV wystpuj tu znowu skarbnicy kahscy, jak

wiadcz dalsze pozycye:

1362— 1369 Wacaw z Ku char th. na dok. rajców

koniskich i th. Kaliss. na dok. Wierzbity starosty wielko-

polskiego. KW. III. 1478. 1608.

1380 Jako z Woli (z I z dbny) th. KpJiss. wysta-

wia dwa dokk. KW. III. 1776. 1777. Wspomniany jako zmary
w dok. 1386. KW. III. 1855.

2. Podskarbi wielkopolski.

1284—1294 Grabi subth., subth. noster, subth. curie

nostre na dokk. Przemysa II, subth. Pozn., subth. tocius Po-

lonie. KW. II. 547. 568. 579. 625. 639, KPom. 516. Jak

wiadczy tytu: subth. tocius Polonie, uyty zaraz w najwcze-

niejszym z wspominajcych o Grabi aktów, zakres jego dzia-

ania rozciga si na ca Wielkopolsk; wystpujcy obok

tego tytu podskarbiego poznaskiego nie oznacza tedy funkcyj,

zacienionych do samej tylko ziemi poznaskiej, jeno okrela

jego siedzib. W przeciwstawieniu do rozszczepienia skarbni-
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kowstwa wedug trzech osobnych ziem wielkopolskicli (po-

znaskiej, kahskiej i gnienieskiej) wprowadzi tedy Prze-

mys II, widocznie ze wzgldu na dokonane zjednoczenie ca-

ej Wielkopolski pod swem panowaniem, urzd centralny,

z dworem jego cile zwizany (th. curie nostre), którego za-

daniem byo prowadzi naczelny zarzd skarbowy, pewno
z usuniciem na drugie miejsce partykularnych skarbników,

którzy w ten sposób moe ju wledy przetwarzaj si w urz-
dników raczej tytularnych, jakimi s te i póniej. Tu. przez

Przemysa, urzeczywistniona zostaa po raz pierwszy na

mniejszy rozmiar myl, jak wnet potem przeprowadzono

w Krakowie przez zerodkowanie centralnego zarzdu pa-
stwowego w rku podskarbiego, z usuniciem na drugie miej-

sce nie tylko skarbników innych dzielnic, ale samej nawet

dzielnicy krakowskiej. Grabi jest jedynym podskarbim wiel-

kopolskim, jakiego znamy; w czasach po Przemyle U nie

dadz si wykaza jacykolwiek nastpcy jego na tym urzdzie,

co zreszt jest rzecz zrozumia. Wielkopolska poczya si

bowiem z kolei bd z okietkowemi dziedzinami kujawskierai,

bd z znaczn czci ziem polskich pod Wacawem II i III,

bd z gogowsk dziedzin Henryka III i jego synów, bd
wreszcie z pastwem okietka i Kazimierza W., wobec czego

ustaa potrzeba prowadzenia scentralizowanego zarzdu skar-

bowego odnonie do samej tylko Wielkopolski, a powsta osta-

tecznie centralny organ skarbowy dla caego pastwa, w Kra-

kowie. W Wielkopolsce pozosta tylko dawny, rozszczepiony

urzd skarbników poznaskich, kaliskich i gnienieskich, jako

urzd tytularny i.

* Dodajemy jeszcze, e w krótkiej dobie poczenia Pomorza gda-

k ego z Wielkopolsk wzgl. Polsk (1294—1309) da si tame wykaza

istnienie osobnego skarbnika biaogrodzkiego w czasie 1296-1300: Cri-

sanus th. Belgardensis. KPom. 546. 592. Moe byli wtedy i inni, w do-

bie panowania ksit pomorskich wielokrotnie przedtem wspominani,

mianowicie skarbnik gdaski i supski.
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IV. Ziemia czycka.
1. Skarbnicy.

1236—1238 Lasota. KP. Ui 20, KW. I. 211, DKM.
124/10. W ostatnim z obu dokk. (dwa kocowe cytaty) okre-

lony penem imieniem Lesota z dodatkiem: th. ducis Curadi.

Poniewa w czasie tym Konrad mazowiecki wydzieli ju by
Mazowsze synowi Bolesawowi I, a Kujawy Kazimierzowi 1,

sam za zatrzyma dla siebie czyc i Sieradz, poniewa

nadto na tym samym dok. wiadkuj skarbnicy: mazowiecki

Barto i kujawski Mirosaw, przeto nie mona wtpi, e La-

sota, okrelony jako skarbnik ksicia Konrada, to skarbnik

czycki albo sieradzki. Za skarbnikowstwem jego czyckiem
przemawia okoliczno, e równoczenie urzd skarbnika sie-

radzkiego piastowaa inna osoba, por. str. 589. Na pierwszym

z dokk. (1236), moc którego Konrad rozgranicza dziedziny

swych synów Bolesawa i Kazimierza, wymieniony znowu jako

wiadek: L. th. domine maioris (sic). Poniewa i tutaj znowu
obok niego wystpuj jako wiadkowie: M. skarbnik kujawski

i B. skarbnik mazowiecki, przeto trzeba go odnie do innej

dzielnicy; litera L. wskazuje na Lasot, lego samego, który

w dwa lata póniej powiadczony jest ju caem imieniem

jako skarbnik (czycki) ks. Konrada. To samo stwierdza

take przydane mu okrelenie, byleby tylko poprawi wido-

czny bd, popeniony przez wydawców przy odczytaniu; ma
by albo: th. domini maioris (starszego ksicia, t. j. Konrada

jako ojca ks. Bolesawa i Kazimierza), albo te wprost: do-

mini Cunradi.

1241 Gerard th. KW. I. 228. Wystpuje na dok. Ka-

zimierza I, podówczas ksicia kujawsko-czyckiego, w towa-

rzystwie innego skarbnika, Mikoaja, który, tak samo jak on,

okrelony jest krótko: th. Poniewa Mikoaj, jak wynika z in-

nych róde, jest w tym czasie skarbnikiem kujawskim (por.

str. 593), przeto Gerarda uzna musimy za skarbnika czyc-
kiego, tem bardziej, e na kilka lat przedtem (1238) spoty-

kamy go na stanowisku podskarbiego czyckiego.
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1252 Flory a n th. Lanc. w., na dok. Kazimierza I i-
czycko-knjawskiego. KP. Hi 52.

1255 Wit th. Lanc, wsp. w dokk. tego ksicia. DKM.

188/14, KP. Hi 64.

1335 Przecaw th., w. na dok. Wodzisawa ks. -
czycko-dobrzyskiego w czycy. KP. II, 262, KK. I. 156.

1343 — 1346 Sambor th. Lanc. na dok. Kazimierza W.,

a th., th. Lanc, lub th. noster Lanc na dokk. Wodzisawa
czyckiego. KP. II, 276, lig 493. 494, Lit. L 31.

2. Podsk arbi.

1238 Gerard subth. ducis C, na tym samym dok.,

gdzie Lesota okrelony jako th. ducis Curadi. KW. I. 211,

DKM 124/10. Z przyczyn poprzednio omówionych (por. str.

588) musimy go uzna za podskarbiego czyckiego. Nieba-

wem potem postpuje Gerard na skarbnikowstwo czyckie.

V. Ziemia sieradzka.
Skarbnicy.

1239—1241 (lub 1242) Domawic R. 1231, kiedy

wadc Mazowsza by Konrad, Domawic powiadczony jest

jako skarbnik mazowiecki, por. str. 594. Iviedy Konrad synom

Bolesawowi I i Kazimierzowi I z ojcowizny swojej wydzieli

osobne dzielnice, a mianowicie pierwszemu Mazowsze, dru-

giemu Kujawy, dostaj si. w kadej z nich, urzdy skarbni-

kowskie innym osobom (por. str. 593 i 594), Domawic za
pozostaje w subie Konrada, ograniczajc oczywicie zakres

dziaania do tych ziem, które utrzyma'y si pod bezporednim

rzdem tego ksicia. Wiadomo za, e po wydzieleniu obu

tamtych dzielnic zatrzyma Konrad ziemi czyck i sieradz-

k (t ostatni, na krótko przedtem, przed uzyskaniem Ma-

zowsza, dziery 1233 Bolesaw I). Jest rzecz pewn, e Do-

mawic sprawowa skarbnikowstwo tylko w jednej z ówcze-

snych ziem Konradowych, gdy równoczenie wystpuje inny

jeszcze skarbnik Konrada ; niewiadomo tylko dokadnie,

w której: czyckiej czy sieradzkiej. Pewn wskazówk po-
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redni podaje tu dok. Konrada z 1239 dla katedry pockiej,

wystawiony w Sieradzu, w którym powoane wiadectwo:

Domangro thesaurario, KMaz. 13 (trans, z 1464); zdaje si
wic, e to skarbnik sieradzki, i e w lad za tem innego,

wspóczenie wystpujcego skarbnika Konrada uzna naley

za czyckiego, por. str. 588. Na dok. Bolesawa mazowiec-

kiego z 1239, KMaz. 14 (trans, z 1404j powoany jako wiadek:

Domanger th. Na innym dok. tego Bolesawa, równie z 1239,

K]\Iaz. 12 (oryg.), wiadkuje Domaiiuic, bez podania godnoci

urzdowej ; nie mona wtpi, e chodzi tu o t sam osob.

Wreszcie na dok. Bolesawa I z 1241 powoany ten dostoj-

nik jako th., pod imieniem Domanuycione, IvMaz. 15 (oryg);

forma Domanuycione odczytana widocznia mylnie zam. Do-

mauuycione, jak wynika z porównania KMaz. 7 i 12, zacho-

wanych równie w oryg.: Domawyczone i Domauuic. Wobec
tego, i Domawic wiadkuje trzykrotnie na aktach Bolesawa I,

podówczas ksicia mazowieckiego, byaby pokusa uzna go

za skarbnika mazowieckiego, zwaszcza, e godno t pia-

stowa ju r. 1231. Jednake wniosek ten nie jest konieczny,

wszystkie bowiem wspomniane trzy dokk. Bolesawa wysta-

wione zostay w obecnoci ojca Konrada, móg wic Do-

mawic by urzdnikiem Konrada. Po czci rzecz ta za-

znaczona tu nawet wyranie. Tak na dok. z 1239, KMaz.

12, cz wiadków, którzy byli urzdnikami Bolesawa,

okrelona jest wyranie przydatkiem: ducis B(olesai); powo-

any tu Domawic nie ma tego przydatku, skd wniosek, e
naley, czy te nalee moe do urzdników obecnego przy

akcie Konrada. I znowu na dok. z 1241, KMaz. 15. Domawic
wyhczony jest w grupie wiadków, okrelonych ogólnie jako

urzdnicy: domini patris nostri (Konrada). Take okoUczno,
e ju w latach 1236—1238 skarbnikowstwo mazowieckie

u Bolesawa I sprawuje Barto (por. str. 594), wskazuje na to,

e piastowana r. 1231 przez Domawica funkcya skarbnika

mazowieckiego nie moga pozosta w jego rku do lat 1239

—

1241, chybabymy tu przyjh tak kolej rzeczy: e Domawic
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r. 1231 by skarbnikiem mazowieckim, e nastpnie urzd ten

z.oy.l', poczera skarbnikowstwo mazowieckie conajmniej 1236

—

1238 byo w rku Bartona, i e nastpnie, po ustpieniu tego

ostatniego, Domawic po raz wtóry zosta u Bolesawa skarb-

nikiem mazowieckim 1239—1241. e jednak i to ostatnie

przypuszczenie utrzyma si nie da, wykazuj inne wiado-

moci ródowe. Jeszcze z tego samego, 1241 r., w którym

Domawic miaby sprawowa skarbnikowstwo mazowieckie,

dochowa si dok. Konrada, wystawiony na wiecu w Pomuzowie

w przedmiocie nadania wsi na rzecz katedry gnienieskiej,

na którym wiadkuje Domawic (Domavycio) jako th. ducis,

KW. I. 229 (oryg.). e okrelenie ducis odnosi si musi do

Konrada, dowodzi okoliczno, e powoany na tyme dok.

jako wiadek inny skarbnik, Kazimierza kujawskiego. Mikoaj,

okrelony jest wyranie jako th. ducis Kazimiri; gdyby Do-

mawic by skarbnikiem mazowieckim, musianoby go tu na-

zwa: th. ducis Boleslai; krótki okreinik: ducis widocznie ma
na myli samego wystawc dok. (Konrada), któremu Mazowsze

ju wtedy nie podlegao. Nie moe wobec tego zadziwi, e
i w dalszym jeszcze cigu spotykamy Domawica w otoczeniu

Konrada, i to w Maopolsce, kiedy ksiciu temu, po wypadkach

z 1241 udao si chwilowo zawadn Krakowem (1241—1243).

Tak na dok. tego ksicia dla Tyca, wystawionym w Tycu
1242, wiadkuje Vomanger th., KT. 18, przyczem oczywicie

Yomanger poprawi naley na powiadczon kilkakrotnie

w dokk. form Domanger. Dok. KT. 18 ma by, zdaniem wy-

dawcy, podrobiony; jeli nawet twierdzenie to zasadne, to

przecie szereg wiadków tutaj przytoczonych, poród nich

take Domawic, opiera si moe na autentycznej podstawie,

zwaszcza e trudno byoby wytómaczy podrobienie wia-

dectwa dostojnika, pod tak form imienia nigdzie zreszt

w aktach maopolskich niewystpujcego. Znamy zreszt jeszcze

inny, niedatowany dok. Konrada w sprawie maopolskiej, od-

niesiony susznie przez wydawc do okresu 1241—1213, na

którym wiadkuje Domawes, bez podania godnoci urzdowej,
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niewtpliwie niniejszy Domawic, KM. I. 25 (kop.). Udzia Doma-

wica w zaatwianiu spraw maopolskich w owym czasie pro-

wadzi na domys, e móg by wtedy przez Konrada usta-

nowiony skarbnikiem krakowskim, co nie jest rzecz niemo-

liw, jeli zwaymy, e, widocznie po rychem ustpieniu czy

zgonie Domawica, jeszcze pod koniec krakowskich rzdów
tego ksicia (1243) wystpuje tu, ustanowiony z jego ramienia,

osobny skarbnik Dobiesaw, okrelony wyranie jako th. Cra-

€0viensis, por. str. 576. Przechodzi tedy Domawic, z funk-

cy swoj skarbnika, zmienne bardzo koleje: na przestrzeni

czasu 1231—1242 (lub 1243) by po kolei skarbnikiem ma-

zowieckim, sieradzkim i krakowskim. Zmiany te wypyny
oczywicie std, e urzd jego nie tyle wiza si z ziemi,

ile raczej z osob ksicia, w którego subie wytrwa, jak si

zdaje, do ostatka, w lad za czem te dostosowywa musia

terytoryalny zakres swej wadzy do czstych zmian teryto-

ryalnych, jakim ulegao samo panowanie Konrada. Nie ca-

kiem jasn jest kwestya imienia tego dostojnika. Wszystkie

rozpatrzone powyej akty, jakie dochoway si w oryginale,

oraz jeden zachowany w kopii, mieni go: Domawic (Domau-

uic, Domayycio, Domawes, Domauuycione, Domawyczone), na-

tomiast dwa inne, znane z transumptów XV w., oraz jeden,

uznany za falsyfikat, przytaczajc go — niewtpliwie chodzi

tu o t sam osob — pod nazw: Domanger (Domanger,

Domangro, V[D]omanger). Wybieramy oczywicie form, po-

wiadczon zgodnie przez akty oryginalne. Inna rzecz, e na-

zwa Domawic zdaje si by patronimiczn, e zatem nie od-

twarza waciwego imienia tego dostojnika. Czy forma, za-

chowana w transumptach z XV w., jest tylko znieksztaceniem

tego patronymicum, czy te przypadkowo tutaj wanie do-

chowanem imieniem Domawica (Domgr?), nie miemy roz-

strzyga, pozostawiajc rzecz t do rozpatrzenia znawcom

dawnego naszego jzyka.

1279—1285 Albert th. Sirad., w. na dokk. Leszka

Czarnego. KP. I. 61, 11^ 125.
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1316 Stefan th. Sirad. w. na dok. Tomisawa ka-

sztelana sdeckiego. KM. I. 153.

1335 Janko th. w. na dok. Przemyla Ziemomyso-
wica, podówczas ks. sieradzkiego. KW. II. 1150.

1338 Wawrzyniec th. Sirad. w. na dok. Tomisawa
z Bieganowa w Kurzelowie. KW. m. 1392, KM. III. 726.

VI. Ziemia kujawska.
1. Skar bni cy.

1232—1238 Mirosaw th., th. Cuiav., czasem pod po-

cztkow tylko liter M. lub pod imieniem Miraslaus przyta-

czany. KW. I. 140. 211, KR Hi 20, DKM 124/10.

1241—1243 Mikoaj th. ducis Kazimiri, th. eiusdem

(t. j. Kazimiri ducis Cuiav.), pierwsze okrelenie na dok. Ka-

zimierza I kujawskiego, drugie na dok. Henryka landmistrza Za-

konu niemieckiego. KW. I. 229, KPom. 79.

1266 Przybysaw th. Cuiav. w. na dok. Kazimierza

I kujawskiego. DKM. 206/35.

1268 Piotr th. w. na dokk. Ziemomysa kujawskiego.

KP. IIi 94, KW. I. 608, Mb. 27.

1271—1293 Albert th. Guiav. na dokk. Bolesawa ka-

liskiego i okietka jako ks. kujawsko-sieradzkiego. KW. I. 444,

II. 623. 627. 708.

1297 Bartosz th. w. na wspólnym dok. Leszka, Kazi-

mierza i Przemysa Ziemomysowiców ks. kujawskich (ziemia ino-

wrocawska) poród innych dostojników inowrocawskich. Mb. 35.

1363 Jakusz z Moszczonego th. Cuiav., asesor sdu
Hermana z Zakonu krzyackiego w Bobrownikach. KP. lig 518.

1382 Jesko th. Cuiav. w. na dok. Wodzisawa opol-

skiego. KW. III. 1798.

2. Podskarbiowie.

1266 Si emir ad subth. Cuiav. w. na dok. Kazimierza I

kujawskiego. DKM. 206/35.

1268 Wacaw subth. w. na dok. Ziemomysa kujaw-

skiego. Mb. 27.

B a l z e r o., Skarbiec i archiwum koronne. 33
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VII. Ziemia dobrzyska.
Skarbnik.

1363—1395 Dobiesaw z Dy blina th. Dobrin. ase-

sor sdu Hermana z Zakonu krzyackiego w Bobrownikach,

a póniej Trojana, sdziego dobrzyskiego. KP. II2 518. 549.

Vin. Ziemie mazowieckie.
1 Skarbnicy.

1224 Wawrzyniec. Na niedatowanym dok. Krajka

i jego syna, który odnie naley do r. 1224, w przedmiocie

nadania wsi Kosobudy (w ziemi zdaje si chemiskiej) na rzecz

biskupa Chrystyana, opatrzonym pieczci Konrada mazo-

wieckiego, podany poród innych wiadków skarbnik Wawrzy-
niec (Laurencio thesaurizario, Phil. 49). Oczywicie bdzie to

skarbnik Konrada; ze wzgldu na to, e mieci si obok in-

nych dostojników i rycerzy mazowieckich, jak niemniej i z tego

powodu, i ziemia chemiska wysza z pnia mazowieckiego,

przyznamy Wawrzycowi raczej stanowisko skarbnika mazo-

wieckiego anieh kujawskiego, którym — w oderwaniu —
mógby by take w owym czasie skarbnik Konrada.

1231 D oma wic (Domawyczone) th. na dok. Konrada

mazowieckiego, wystawionym w Warce dla katedry pockiej.

KMaz. 7. I tutaj, ze wzgldu na miejsce wystawienia oraz

odbiorc przywileju, jako te fakt sprawowania w tym czasie

przez Konrada ksicych rzdów na Mazowszu, naley uzna
wiadkujcego Domawica za skarbnika mazowieckiego. O dal-

szych losach tego dostojnika w subie Konrada, na stano-

wisku skarbnika sieradzkiego, a moe i krakowskiego, por.

str. 576 i 589.

1236—1238 Barto th. Maz. KP. Hi 20, KW. I. 211,

DKM. 124/10. By przedtem skarbnikiem sandomierskim u Bo-

lesawa Konradowica, i po uzyskaniu przeze Mazowsza prze-_

szed na skarbnikowstwo mazowieckie, por. str. 581.

1247 Piotr th. w. na dok. Bolesawa I mazowieckiego,

wic podskarbi mazowiecki. KMaz. 16.
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1249—1254 Do masz (Domas) th. na dokk. Ziemowita I

mazowieckiego. KMaz. 17. 22. Moe to on jest póniej stolni-

kiem czerskim, por. dok. 1256: Domas dapifer Cirnensis,

KMaz. 25. By przedtem podskarbim mazowieckim, por. str.

596, gdzie te bliej objaniono stosunek jego imienia do imie-

nia Domawica.

1254 Marcin th. w. na dok. Ziemowita I mazowiec-

kiego. KMaz. 23.

1256— 1257 Wawrzyniec, th., th. Maz. w. na dokk.

Ziemowita I mazowieckiego. DKM 159/12, KMaz. 27.

1271 Micha (?), moe skarbnik u Konrada II czer-

skiego: moe by jednak take, i to prawdopodobniej, skarb-

nikiem krakowskim, por. str. 577.

1282 Jan th. w. na dok. Konrada n czerskiego, jest

zatem skarbnikiem ziemi czerskiej, nie caego Mazowsza,

którego pozosta cz (pock) dziery Bolesaw II. KMaz.

32 z myln dat 1280, por. DKM. 167 uw. 1.

1288—1289 Mikoaj th. na dokk. Konrada II czer-

skiego, zatem skarbnik czerski. KP. I. 70, KMaz. 39.

1303 Witko th. noster, w. na dok. Bolesawa II ma-

zowieckiego. KMaz. 47. Wtpi, eby to by skarbnik mazo-

wiecki w znaczeniu ogólnem. Poniewa ju przedtem, skut-

kiem podziau Mazowsza na czersk i pock dzielnic, po-

wstao osobne skarbnikowstwo czerskie pod Konradem II,

a pewno te i osobne pockie pod Bolesawem II, wic i teraz,

mimo zjednoczenia caego Mazowsza w rku Bolesawa (od

1294), ten rozdzia, o ile sdzi mona z analogii innych

ziem polskich, utrzyma si prawdopodobnie nadal. Jako th.

noster Bolesawa, którego zawizkow dzielnic by Pock,

bdzie to zatem prawdopodobnie skarbnik pocki; s te
w tym samym dok. powoani jako wiadkowie inni jeszcze

dostojnicy poccy.

1313 Tomasz th. w. na dok. Ziemowita II ks. wi-

skiego, rawskiego i sochaczewskiego. KMaz. dod. 4. Pewno to

skarbnik rawski, ile e gówn siedzib Ziemowita II bya
38*
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Rawa^. Od niego zaczyna si poczet osobnych skarbników

rawskich, jak dowodzi nastpna zaraz pozycya :

1353 Mikoaj th. noster Ravensis w. na dok. Zie-

mowita III. KMaz. dod. 7.

1385 Krystyn wojewodzie (Cristino palatini) magi-

ster camere et thesauri nostri, w. na dok. Ziemowita IV.

KMaz. 111. W zwizku z t zgoa now tytulatur, jaka tu wy-

stpuje, stoi moe próba scentralizowania zarzdu skarbowego

w caej tej czci Mazowsza, jaka przypada w udziale Ziemo-

witowi IV, wedug wspóczesnego wzoru w Polsce, z usuni-

ciem na drugie miejsce rozszczepionego wedug pomniejszych

ziem mazowieckich urzdu skarbnikowskiego.

2. Podskarbiowie.

1238 Domaszko, czyli Domasz (Domauscone) subth.

w. na dok. Kazimierza I kujawskiego w towarzystwie czterech

innych dostojników skarbowych, t. j. skarbników mazowiec-

kiego, kujawskiego i czyckiego, tudzie podskarbiego czyc-
kiego. KW. I. 211, DKM 124/10. Mona go tedy uzna bd
to za podskarbiego mazowieckiego, bd kujawskiego. Ze

wzgldu, e w kilka lat póniej wystpuje jako skarbnik mazo-

wiecki, por. str. 595, wybieramy pierwsz alternatyw jako

prawdopodobniejsz. Mimo pewne podobiestwo imienia nie

mona go utosamia z Domawicem, ju choby dla tego, e
Domawic jeszcze 1231 sprawowa urzd skarbnika na Ma-

zowszu, nie móg tedy w siedm lat póniej wystpowa w cha-

rakterze podskarbiego; por. str. 576. 589 i 594.

1345 Tomasz viceth. Ravensis w. na dok. Ziemo-

wita ni i Kazimierza I mazowieckich. KMaz. 66.

1381 Jan viceth. w. na dok. Ziemowita III. Wp. III.

1785. Jakkolwiek Ziemowit panowa wtedy na caem Ma-

zowszu, wtpi, eby to by podskarbi mazowiecki w zna-

czeniu ogólnem; wobec terytoryalnego rozszczepienia samego

* Por. Balzer, Geneal. Piastów 435.
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skarbnikowstwa, jakie podówczas istniao, jako te stwier-

dzonego czciowo ju przedtem podobnego rozszczepienia

podskarbiowswa (por. pozycy poprz.), przyj naley, e
i niniejszy Jan, to podskarbi jednej tylko z ziem mazowiec-

kich. Moe ze wzgldu na miejsce wystawienia dok. (Pock)

zasadnym bdzie domys, e to podskarbi pocki.

Uzupenienie co do kanclerzy. Wykaz kancle-

rzy krakowskich, jaki zestawilimy w naszej pracy ^, rozpo-

czlimy od najdawniejszych (1141 wzgl. 1189), jacy dadz
si stwierdzi w wyodrbnionej ju po zgonie Krzywoustego

w osobne pastewko dzielnicy lo-akowskiej. Dodatkowo zwró-

cimy tu uwag na dwie inne osobistoci, uwaane za kancle-

rzy ksicych w czasie przed podziaem Polski, za panowa-

nia samego Krzywoustego. O ile przyj, e to rzeczywici

jego kanclerze, naleaoby, w myl wywodów naszych 2, szu-

ka zwizku ich z katedr wzgl. kapitu krakowsk, ze

wzgldu na to, e stoUc pastwa za rzdów tego ksicia

by I^raków^. Za jednego z kanclerzy Bolesawowych, zara-

zem najstarszego ze wszystkich, o których mamy wiadomo,
uwaa Maurer wspomnianego w przedmowach do obu pierw-

szych ksig Kroniki Gallowej — Michaa*; poniewa Gall

pisa t cz swej Kroniki w czasie 1112/3, przeto mieli-

bymy tu zarazem wskazany moment, w którym Micha pia-

stowa kanclerstwo ksice. W przeciwiestwie do tego inni,

n. p. Bielowski, uwaaj Michaa za kanclerza kapituy kru-

szwickiej^. Obie wzmianki Galla nie mieni Michaa nigdzie

kanclerzem ksicym, okrelaj go pokrótce tylko jako can-

ceUarius, dopuszczaj zatem obu wykadni; rozstrzygnicie

wtpUwoci przynie mog tylko inne szczegóy, jakie kro-

» Por. str. 401 n.

» Por. str. 416.

» Por. Balzer, Stolice Pol. U n.

* Maurer, Urzdn. kancel. do 1386, 5.

5 Mon. Pol. I. 382.
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nikarz o nim podaje. Ksig pierwsz swej pracy dedykuje

Gall piciu ówczesnym biskupom polskim, poród których

w samym rodku, na trzeciem miejscu, wymieniony biskup

Pawe; po tem za wyliczeniu biskupów dodaje: necnon eciam

cooperatori suo venerabili cancellario Michaeli coeptiue la-

boris opifici^. Tutaj sowa: cooperatori suo na pewno nie od-

nosz si ani do biskupów w ogóle (oczekiwalibymy w tym

wypadku zwrotu: ipsorum lub eorum), ani do któregokolwiek

z nich, mianowicie take nie do Pawa, którego imi prze-

dzielone jest imionami dwu innych biskupów od wzmianki

o Michale. Cooperator suus, to zatem wspópracownik samego

Galla, t. z. jego informator, jak to zreszt wyranie podkrela

dalszy dodatek: coeptiue laboris opifici. W owietleniu tej

wzmianki Micha daby si poj — w oderwaniu — jako

kanclerz ksicy. Inaczej jednak przedstawi si ta rzecz,

jeh uwzgldnimy dedykacy ksigi drugiej. Powica j Gall:

domino Paulo ... Poloniensi ... episcopo suoue cooperatori im-

mittende rehgionis Michaeh cancellario 2. Tutaj okrelnik: coo-

perator nie da si wytómaczy jako: wspópracownik Galla;

mowa bowiem o kooperacyi Michaa w rozszerzaniu kultu

rehgijnego czy ycia zakonnego 3, która to czynno nie da

si zwiza z osob kronikarza, a przystaje zupenie do bi-

skupa. e za w dedykacyi tej przed imieniem Michaa wy-

mieniony jest tylko jeden biskup, Pawe, przeto zwizek taki

odpowie take cile wymogom gramatycznym. Ustp niniej-

szy przemawia tedy z wikszem prawdopodobiestwem za

przypuszczeniem, e Micha nie u ksicia kanclerzowa, jeno

u biskupa Pawa, przyczem obojtn dla naszej kwestyi jest

rzecz, czy samego Pawa uznamy za biskupa poznaskiego,

1 Mon. Pol. I. 391.

» Ibid. I. 427.

* Religio, tyle co vita monastica, w znaczeniu tem wyraz ów
bardzo pospolicie w wiekach rednich uywany, por Du Cange, Glos-

sar., wyd. Favre VII. 111.
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czy kruszwickiego ^ Zwróciwszy na te wtpliwoci uwag, nie

mamy zamiaru rozstrzyga stanowczo pytania, czy Micha
by kanclerzem Krzywoustego, czy biskupim (kapitulnym);

podkrelamy tylko, e gdyby go nawet uzna za kanclerza

ksicego, zwizek jego z kapitu krakowsk, jakkolwiek nie

da si wykaza wprost, naleaoby przecie, w wietle szczu-

pych wzmianek wspóczesnych, uzna jako moliwy. W uzu-

penieniu inwentarza katedralnego krakowskiego, w którem

zapisano dary z czasów biskupa Maura (1109— 1118), zatem

z doby, wspóczesnej powstaniu kroniki Galla, znajdujemy za-

pisk: Michahel sacerdotale vestimentum plenum (dedit)^. Mógby
to by wanie Micha, ówczesny — jeU nim by — kan-

clerz ksicy, jak si tego domyla ju Bielowski; e za
dar ten skada on katedrze krakowskiej, przeto tkwioby w tem

powane wiadectwo jego zwizku z tym kocioem. Równie
w Kalend. Krak., w najstarszej grupie zapisek, wcignitych

1254, które odtwarzaj tu dawniejsze zapiski wspóczesne,

rozpoczynajce si od koca w. XI, znajdujemy kommemo-
racy: Michael canonicus obiit^ Pochodzenie róda, w którem

ten szczegó podano, wskazuje na krakowsk kanoni owego

Michaa; mógby nim by wanie Micha, kanclerz Krzywo-

ustego z pocztków XII stulecia.

Maurer wymienia jeszcze jednego przypuszczalnego kan-

clerza tego ksicia, imieniem Marcina*, a to na podstawie

zapiski w Lib. frat. Lubin.: Martinus cancellarius^. Determi-

nacy chronologiczn przeprowadza on, idc za dawniejszym

* Pierwsza, zdaniem naszem bardziej zasadna wykadnia u Abra-
hama, Organ. ko. w Pol. 87 n., druga u Bielowskiegow Mon.

Pol. I. 382 i Ktrzyskiego St., Gall-anonim, Rozpr. Akad. Umiej.,

Wydz. hist.-filoz. S. II. XII. 86 n.

> Mon. Pol. I. 377.

3 Ibid. II. 906.

* Maurer, Urzd. kancel. do 1386, 6.

s Mon. Pol. V. 574.
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wydawc tego zabytku, Zeissbergiem^, który odnon grup
zapisek odniós do czasu 1118—1140. Wydawca póniejszy,

Papee, umieszcza je w ramach czasowych 1150—1170; z czego

wypywa, e Marcin, gdyby go nawet uzna za kanclerza ksi-
cego, nie móg godnoci tej piastowa u Krzywoustego, jeno u któ-

rego z najbUszych po nim wadców dzielnicowych. Ale na ogó
sam krótki okrelnik: cancellarius nie daje znowu adnej do

tego podstawy, eby Marcina uzna za kanclerza ksicego,
a zwaszcza za kanclerza ówczesnego ksicia krakowskiego.

W tyme samym Lib. confr. Lubin., w grupie zapisek bezpo-

rednio przedtem umieszczonych, znajdujemy pozycy: Pianus

cancellarius ^ Otó ów Pianus, a raczej Peanus, powiadczony

jest dokumentowo jako jeden ze wiadków aktu trzemesze-

skiego z 1146, w takiem zestawieniu: Alexander ... Plocensis

episcopus, lohannes et Peanus cancellarii, Odolanus comes

i t. d. (nastpuje jeszcze om innych imion rónych comites)*.

Wymieniono tu zatem dwu kanclerzy na rozgraniczu midzy
biskupem a dostojnikami wieckimi; z czego wypywa, e mog
to by bd to kanclerze biskupi (kapitulni), bd ksicy; o ile

za ksicy, to conajmniej jeden pozakrakowski, a moe te i obaj

nie krakowskiemu sucy ksiciu. Te same zastrzeenia

trzeba take uczyni co do nieokrelonego bliej kanclerza

Marcina. Móg to by kanclerz jakiejkolwiek kapituy, przy-

puszczalnie wielkopolskiej, skoro wzmiankuje o nim zabytek

lubiski; albo te kanclerz ksicy, ale pozakrakowski. Gdyby

zreszt nawet przyj, e sprawowa kanclerstwo u ksicia

krakowskiego (n. p. Kdzierzawego), nie staoby znowu nic

na przeszkodzie, eby uzna moliwo jego zwizku z kapi-

tu krakowsk.

* Zeissberg, Klein. Geschuell. Pol. 10.

2 Mon. Pol. V. 574
» Kod. dypl. Wielk. I. nr. 12.

i
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Wykaz aktów, dajcych si stwierdzi jako objtek ar-

chiwum koronnego w dobie przedjagielloskiej.

Akty, wJczone do archiwum koronnego w chwili spisania lub

dorczenia, podajemy tu .pod liczbami porzdkowemi arabskiemi. Grupy

aktów, które powstay wczeniej, i zrazu mieciy si w innych archi-

wach, a z biegiem czasu dopiero przedostay si do archiwum koron-

nego, oznaczamy liczbami porzdkowemi rzymskiemi, poszczególne za
akty tyche grup goskami alfabetu.

Przydana do liczb porzdkowych litera: m, znaczy, i przynale-

no aktu do archiwum koronnego jest tylko moliwa; dotyczy to zwa-
szcza niektórych aktów, przechowanych po dzi w kapitule krakowskiej,

które ze wzgldu na tre mog nalee take do objtku archiwum ka-

pitulnego, nie za koronnego. O ile w archiwum kapilulnem dochowao

si dwa lub wicej egzemplarzy oryginalnych tego samego aktu, roz-

dzielajcych si, ze wzgldu na sw przynaleno, na archiwum ko-

ronne i kapitulne, okrelamy ten stosunek znakami, przydanymi do sy-

gnatury AKK.: *—
^,

1—3, co znaczy, i jeden z dwu (trzech) egzem-

plarzy naley do archiwum koronnego.

Litera: p. umieszczona przy liczbie porzdkowej aktu, przechowa-

nego dzi w archiwum kapituy krakowskiej, oznacza, i akt ten z wik-

szem prawdopodobiestwem zaliczy naley do objtku archiwum ko-

ronnego, anieli waciwego kapitulnego.

Co do aktów, wczanych do archiwum koronnego dodatkowo,

caemi grupami, zachodzi czsto wtpliwo, czy weszy do w tej czy

w innej grupie; na okoliczno t wskazuj odpowiednie odnoniki: zob.

Objanienia innych skróce:

O.: orygina; K. : kopia; D.: druk; R.: regest; W.: wzmianka.

W dziale druków podajemy tylko te wydawnictwa, które ogosiy tekst
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aktu na podstawie oryginau, nalecego do archiwum koronnego, i to

w kadym wypadku najstarsze, a prócz tego take niektóre nowsze,

bardziej rozpowszechnione, lub takie, których tekst, znowu na oryginale

oparty, jest poprawniej szy lub krytycznie wydany.

Archiwa i biblioteki, w których mieszcz si akty archiwum ko-

ronnego z czasów przedjagielloskich, okrelamy jak nastpuje:

AGW.: Archiwum gówne w Warszawie.

AKK.: Archiwum kapitulne w Krakowie.

AKP.: Archiwum koronne (królestwa polskiego) z czasów istnie-

nia Rzpltej. Tutaj zaliczono wszystkie akty, których przy-

naleno do archiwum koronnego przed kocem XVIII

stulecia jest powiadczona, co do których jednak nie dao
si stwierdzi, czy dochoway si po dzi dzie, a jeli si

dochoway, w którym mieszcz si zbiorze z poród tych,

jakie objy spucizn dawnego archiwum koronnego.

AMM. : Archiwum ministerstwa spraw zagranicznych w Moskwie.

BCK.: Biblioteka ks. Czartoryskich w Krakowie.

BJK.: Biblioteka Jagielloska w Krakowie.

Wydawnictwa, w poniszym spisie wymienione, podajemy pod na-

stpujcemi skróceniami:

CE.: Codex epistolaris saeculi XV.

Czucz.: Czuczyski, Traktat ksit litewskich z Kazimierzem W.

z r. 1366, Kwart. Hist. IV.

Danii'.: Daniowicz, Skarbiec dyplomatów.

DKM. : Dokumenty kujawskie i mazowieckie.

Dog.: Dogiel, Codex diplomaticus regni Poloniae.

KK.r Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej.

KKr. : Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa.

KMaz.: Kodeks dyplomatyczny mazowiecki.

KP.: Kodeks dyplomatyczny Polski, wyd. Rzyszczewskiego i Mucz-

kowskiego.

KW.: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski.

Lei: Lelewel, Pocztkowe prawodawstwo polskie, Pol. wiek.

red. III.

Lit.: Lites ac res gestae inter Polonos ordinemue Crucifero-

rum, wyd. II.

as.: aski, Commune inclyti regni Poloniae privilegium.

Phil.: Philippi, Preussisches Urkundenbuch.

Proch.: Prochaska, W sprawie zajcia Rusi, Kwart. Hist. VI.

Przy.: Przyuski, Statuta regni Poloniae.

Ptasz.: Ptaszycki, Opisanie knig i aktów litowskoj metriki.
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Racz.: Raczyski, Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski.

Ryk.: Rykaczewskl, Inventarium privilegiorum.

SPPP.: Starodawne prawa polskiego pomniki.

Stroncz,: Stronczyski, Wzory pism dawnych.

VL.: Yolumina legum, wyd. pijarskie.

1. Pocz. XIII W. Mistrza Wincentego Kadubka Kronika

polska. — W. w pimie Innocentego IV z 26 maja 1252,

KK. I. nr. 33.

2 m. 1221—1224 s. d. e. I. Leszko Biay wydaje statut

górniczy, nadajc równoczenie dziesicin kruszców biskup-

stwu krakowskiemu. — O. AKK.; D. KK. I. nr. 12.

3 p. 1227, 23 maja, Lateran. Grzegorz IX zleca bisku-

powi wrocawskiemu, opatowi lubiskiemu i proboszczowi ka-

mienieckiemu, aeby ks. Leszka Biaego powstrzymali w uci-

aniu ludzi kocioa krakowskiego. — O. AKK.; D, KK. I.

nr. 18.

4 p. 1228, 23 marca (?), na wiecu w Cieni (?). Wodzi-

saw Laskonogi, usynawiajc Bolesawa Wstydliwego, porcza

wszystkim stanom ziem krakowskiej i sandomierskiej zacho-

wanie praw i wolnoci. — K. AKK.; D. KK. I. nr. 19.

5 m. 1228, 23 marca (?) na wiecu w Cieni (?). Wo-
dzisaw Laskonogi porcza kocioowi krakowskiemu zacho-

wanie jego praw i wolnoci. — O. AKK.; D. KK. I. nr. 20.

6 m. 1247, 7 lutego, Lugdun. Innocenty IV zleca bisku-

powi krakowskiemu napomnie wiernych, eby ksiciu kra-

kowskiemu uyczyli pomocy przeciw poganom. — O. AKK.;

D. KK. I. nr. 28.

7. 1253. 17 wrzenia. Asy. Innocenty IV ogasza bull

kanonizacyjn w. Stanisawa. — O. AKK. '~'; D. KK. I.

nr. 38.

8 p. 1254, 18 czerwca, na wiecu w Chrobrzu. Bole-

saw Wstydliwy wydaje wielki przywilej wolnoci dla kocioa

krakowskiego, jego dóbr i osiadej w nich ludnoci przypisa-

nej. — O. AKK.; D. KK. L nr. 41.

9. 1255, 17 kwietnia, na wiecu w Zawichocie. Bole-
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s.law Wstydliwy wydaje wielki przywilej wolnoci dla ko-

cioa krakowskiego, jego dóbr i osiadej w nich ludnoci przy-

pisanej. — O. AKK. 1-3; D. KK. I. nr. 42.

10. 1255, 19 lipca, Praga. Przemys Ottokar król czeski

pisze do Prandoty biskupa krakowskiego w sprawie wyró-

wnania nieporozumie midzy Czechami a ksitami polskimi

i rzuca myl zawarcia zwizku tyche ksit, a zwaszcza

Bolesawa Wstydliwego z Czechami. — O. AKP., AKK.; D.

Dog. I. str. 1 nr. 1, KK. I. nr. 44.

11. 1255, dan 18 maja w Krakowie, potwierdzon 5 wrze-

nia na wiecu w Beszowie. Bolesaw Wstydliwy wydaje wielki

przywilej wolnoci dla ludnoci wolnej, osiadej w dobrach

kocioa krakowskiego. — O. AKK. ^~^-, D. KK. I. nr. 43.

12. 1256, 21 stycznia, Lateran. Aleksander W zatwier-

dza przywilej beszowski Bolesawa Wstydliwego z 5 wrzenia

1255, wydany na rzecz kocioa krakowskiego (nr. 11). —
O. AKK. 1-2; D. KK. I. nr. 47.

13. 1256, 26 stycznia, Lateran. Aleksander IV zatwierdza

przywilej zawichojski Bolesawa Wstydliwego z 17 kwietnia

1255. wydany na rzecz kocioa krakowskiego (nr. 9). — O.

AKK. 1-2; D. KK. I. nr. 48.

14 m. 1256, 26 stycznia, Lateran. Aleksander IV zleca

arcybiskupowi i biskupom polskim kara cenzurami kociel-

nemi sub rycerstwa polskiego, uciajc osoby stanu du-

chownego. — O. AKK.; D. KK. I. nr. 49.

15 p. 1256, 28 stycznia, Lateran. Aleksander IV opa-

towi lubiskiemu i proboszczowi opolskiemu zleca przynagli

ksicia krakowskiego, eby nie przymusza osób duchownych

dochodzi spraw dziedzicznych przed sdami wieckimi. —
O. AKIL: D. KK. I. nr. 50.

16. 1256, 12 lutego, Lateran, Aleksander W przesya

Bolesawowi Wstydliwemu yczenia z powodu nadania wol-

noci kocioowi krakowskiemu, i zawiadamia go, i udzieli

iin zatwierdzenia, z wyjtkiem tych ustpów, które sprzci-
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wiaj si wolnociom kocioa. — O. AKK. ^~^; D. KK. I.

nr. 52.

17 p. 1257, 3 czerwca. Yiterbo. Aleksander lY, napo-

minajc króla ruskiego Daniela, eby wytrwa w wierze ka-

tolickiej, zawiadamia go, e w przeciwnym razie biskupi wro-

cawski i oomuniecki z jego zlecenia obo go kltw, za-

wezwawszy pomocy ramienia wieckiego. — O. AKK; D.

KK. I. nr. 54.

18 m. 1258, 13 czerwca, na wiecu w Sandomierzu.

Bolesaw Wstydliwy odnawia i rozszerza wolnoci katedry

krakowskiej, przyznajc je równoczenie wszystkim innym ko-

cioom w ziemi krakowskiej i sandomierskiej. — O. AKK.;

D. KK. I. nr. 59.

19. 1291, 1 wrzenia. Litomyl. Wacaw II wydaje

wielki przywilej ziemski dla ksistw krakowskiego i sando-

mierskiego. — O. AKK.; D. KK. I. nr. 94.

I. 1306 lub póniej. Przeniesienie kilkunastu aktów z ar-

chiwum ksit kujawskich starszej (okietkowej) linii, które

jednak mogy si dosta do archiwum krakowskiego take

z innych archiwów i w innym czasie (por. II i III), a mianowicie:

a. 1222, 5 sierpnia. owicz. Konrad mazowiecki ust-

puje Zakonowi krzyackiemu cz ziemi chemiskiej. —
O. AKR; D. Dog. IV. str. 2 nr. 2; zob. te III a.

b. 1228, 23 kwietnia, Biecz. Konrad mazowiecki ust-

puje Zakonowi krzyackiemu ziemi chemisk i Or-

ów. — O. AGW.; D. Dog. IV. str. 5 nr. 5, Stroncz.

nr. 1; R. Ryk. 62; zob. te IH. b.

c. 1228, 4 lipca, koo Pocka. Konrad mazowiecki

ustpuje Zakonowi krzyackiemu ziemi dobrzysk. —
O. AGW.; D. Dog. IV. str. 5 nr. 7, Stroncz. nr. 2; R.

Ryk. 62; zob. te III. c.

d. 1230, b. d. i m. Konrad mazowiecki ustpuje Za-

konowi krzyackiemu ziemi chemisk. — O. AGW.;

D. Dog. IV. str. 7 nr. 10, Stroncz. nr. 3; R. Ryk. 62;

zob. te III. d.
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e. 1230, b. d. i m. Konrad mazowiecki iistpuje Za-

konowi krzyackiemu Nieszaw i cztery wsie. — O.

AGW.; D. Dog. IV. str. 10 nr. 13, Stroncz. nr. 4; R.

Ryk. 63; zob. te III. e.

/. 1233, 6 stycznia, Serock. Kazimierz czycko-ku-

jawski zatwierdza Zakonowi krzyackiemu uczynion

przez Konrada mazowieckiego darowizn ziemi chemi-
skiej. — O. AGW.; D. Stroncz. nr. 8; R. Ryk. 53; zob.

te m. f.

g. 1234, 9 wrzenia, Spoleto. Grzegorz IX zleca Kon-

radowi mazowieckiemu opiek nad Zakonem krzyac-

kim. — O. AGW.; D. Dog. IV. str. 11 nr. 12. z bdn
dat 24 sierpnia 1234; R. Ryk. 64: zob. te El. g.

h. 1238, 29 czerwca. Piskowo. Kazimierz kujawski uka-

da si z Zakonem krzyackim w sprawie wymiaru spra-

wiedliwoci co do obustronnych poddanych. — O. xA.GW.;

D. Dog. IV. str. 13 nr. 20, Stroncz. nr. 9; R. Ryk. 64;

zob. te lU. i.

i. 1255, b. d., Inowrocaw. Poppo, W. Mistrz Zakonu

krzyackiego, ustpuje Kazimierzowi kujawskiemu poow
ziemi lubawskiej i ukada si z nim w sprawie wymiaru

sprawiedUwoci co do obustronnych poddanych. — O.

AKP.; D. Dog. IV. str. 25 nr. 26; zob. te m. j.

j. 1257, 8 czerwca, Viterbo. Aleksander IV arcybisku-

powi, proboszczowi i archidyakonowi gnienieskim zleca

upomnie ksit kujawskiego, kaliskiego i mazowieckiego,

aeby osób duchowych nie pozywah na swój dwór, ani

na wiece. — O. AKK.; D. KK. I. nr. 56; zob. te II. c.

k. 1257, 4 sierpnia, Wocawek. Kazimierz kujawsko-

czycki zobowizuje si wobec Zakonu krzyackiego

nienagabywa jego posiadoci. — O. AGW.; D. Dog.

IV. str. 27 nr. 30, Stroncz. nr. 11.; R. Ryk. 65; zob.

te m. k.

Z. 1257, 17 sierpnia, nad rzek Wel. Kazimierz kujaw-

ski ustpuje kocioowi w Kulmensehe poow ziemi lu-
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bawskiej. — O. AKP.; D. Dog. IV. str. 28 nr. 32; zob.

te III. 1.

m. 1263, b. d., Inowroofaw. Kazimierz czycko-kujaw-
ski ukada si z Zakonem krzyackim ojednaczy w spra-

wie rozsdzenia wzajemnych sporów. — O. AGW.; D.

Dog. IV. str. 29 nr. 34, Slroncz. nr. 12; R. Ryk. 66

z myln dat 1262; tame jeszcze dwa inne regesty

ukadów tej samej treci, jeden równie z 1262, drugi

z 1266, co do których rozstrzygn nie mona, czy do-

stay si tu przez nieporozumienie, czy moe przez zu-

ytkowanie duplikatów, czy te moe rzeczywicie od-

powiadaj osobnym nowym aktom. Zob. te HI. m.

n. 1273, 7 sierpnia, Wocawek. Bolesaw kaliski wy-

daje wyrok pojednawczy w sporze midzy Zakonem

krzyackim a Eufrozyn ksin czyck i jej synem

Wodzisawem okietkiem. — O. BCK.; D. KW. I. nr.

450; zob, te II. e.

o. 1278, 24 sierpnia. Ld. Przemys II wydaje wyrok

polubowny w sporze midzy ks. Leszkiem sieradzkim

a Ziemomysem kujawskim. — O. AGW.; D. Stroncz.

nr. 16, KW. L nr. 482; R. Ryk. 277; zob. te U. f.

II. 1314 lub póniej. Przeniesienie kilku aktów z archi-

wum ksit wielkopolskich, które zreszt czciowo mogy
si dosta do archiwum krakowskiego take z innych archi-

wów i w innym czasie (por. I i III), a mianowicie:

a. 1238, 15 lutego, Gniezno. Wodzisaw Odonic nadaje

wolnoci celne Krzyowcom, udajcym si do Prus, oraz

kupcom z ziem zakonnych. — O. AKP.; D. Dog. IV.

str. 12 nr. 19; R. Ryk. 64; zob. te m. h.

b. 1257, 18 stycznia, Lateran. Aleksander IV transumuje

bull Grzegorza IX z 1235, 26 czerwca, Peruzya, za-

twierdzajc traktat pokojowy z 1234, 22 wrzenia, b. m.,

zawarty midzy Wodzisawem Odonicem a Henrykiem

Brodatym o Wielkopolsk. — O. BCK.; D. KW. I. nr.

168. 182. 345.
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c. 1257, 8 czerwca. Yiterbo, naley moe tutaj, zob. I. j.

d. 1271, 31 padziernika, Inowrocaw. Bolesaw kaliski

zawiera ukad z Zakonem krzyackim co do wynagro-

dzenia szkód, wyrzdzonych przez swoich poddanych. —
O. AGW.; D. Stroncz. nr. 14, KW. I. nr. 444; zob. te IH. n.

e. 1273, 7 sierpnia, Wocawek, naley moe tutaj,

zob. I. n.

/. 1278. 24 sierpnia. Ld, naley moe tutaj, zob. I. o.

g. 1294, 14 padziernika, Gdask. Przemys II daje

miastu Elblgowi wolno celn na Pomorzu. — O.

AKR; D. Dog. IV str. 35 nr. 42.

h. 1298, 13 stycznia, Gdask. Wodzisaw okietek za-

twierdza miastu Elblgowi wolnoci celne, nadane przez

poprzedników. — O. AKP.; D. Dog. IV. str. 36 nr. 43.

i. 1298, 7 marca, Kahsz. Wodzisaw okietek daje

miastom Poznaniowi, Gnieznu, Kaliszowi i Pyzdrom prawo

karania zoczyców. — O. BCK.; D. KW. II. nr. 777.

j. 1298, 21 hstopada, Kalisz. Wodzisaw okietek usta-

nawia w ziemi kahskiej danin roczn w zbou na na-

praw mostu kaliskiego. — O. BCK.; inny egzemplarz,

wrczony sn wadzom Kalisza, obecnie w zbiorach Ru-

sieckich w Warszawie; D. KW. II. nr. 800, KP. I. nr. 91.

k. 1302, 27 hstopada, Pyzdry. Miasta Pozna, Kahsz,

Gniezno i Pyzdry zawieraj konfederacy w sprawie ci-

gania zoczyców. — O. BCK.; D. KW. H. nr. 858.

20. 1314, 31 sierpnia, Kahsz. Wodzisaw okietek za-

twierdza wszystkie przywileje miasta Kalisza. — O. BCK.; inny

egzemplarz, wrczony sn wadzom Kahsza, przeszed póniej

do zbiorów hr. Rzyszczewskiego ; D. KW. II. nr. 973, KP. 1.

nr. 105.

21. 1326, 7 lutego, pod czyc. Wodzisaw okietek

zawiera z Zakonem krzyackim zawieszenie broni do koca
roku. — O. BCK.; D. DKM. str. 307 nr. 22, Lit. L dod. nr. 13.

22 m. 1330, 14 czerwca, Chciny. Janisaw arcybiskup

gnienieski wydaje arbitracy w sporze o dziesiciny z nowin
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midzy Wodzisawem okietkiem a biskupem krakowskim. —
O. AKK.; D. liK. I. nr. 149.

28. 1331, 31 marca, Awinion. Jan XXII rzuca kltw
na Zakon krzyacki z powodu spustoszenia biskupstw wo-
cawskiego i chemiskiego.— O. AKP.; D. Dog. IV. str. 50 nr. 55.

24. 1332, 25 padziernika, b. m. Bolesaw lignicki za-

wiera rozejm z Polsk. — O. AGW.; D. Stroncz. nr. 29.

25. 1334, 30 kwietnia, Malborg. Luder, W. Mistrz Za-

konu krzyackiego, przedua rozejm z Polsk. — O. AGW.;
D. KP. IIj nr. 486, Lit. I. dod. nr. 18; R. Ryk. 70.

26. 1334, 15 maja, Kraków. Kazimierz W. przedua
rozejm z Zakonem krzyackim do 24 czerwca 1335. — O.

BGK.: D. KW. II. nr. 1129.

27. 1334, 9 padziernika, Kraków. Kazimierz W. za-

twierdza ydom królestwa polskiego przywilej, udzielony y-
dom wielkopolskim przez Bolesawa ks. kaliskiego 1264,

17 sierpnia w Kaliszu. — O. AKP.; D. as. f. 164, VL. I.

309, KW. II. nr. 1135.

28. 1335. 7 maja, Wyszegrad. Karol wgierski i Jan

czeski wydaj wyrok polubowny w sporze midzy Polsk

a Zakonem krzyackim, przysdzajc Zakonowi Pomorze,

a Polsce Kujawy i ziemi dobrzysk. — O. AKP.: D. Dog.

IV. str. 54 nr. 57; R. Ryk. 70.

29. 1336, 26 maja, Kraków. Kazimierz W. zatwierdza

wyrok polubowny, wydany przez Karola wgierskiego i Jana

czeskiego 1335, 7 maja, Wyszegrad, w sporze midzy Polsk

a Zakonem krzyackim o Pomorze, Kujawy i Dobrzy (por.

nr. 28). — O. AGW.; D. Dog. IV. str. 55 nr. 58, Stroncz. nr.

31, Lit. L dod. nr. 25; R. Ryk. 71.

30. 1337, 13 lutego, Inowrocaw. Dytryk, W. Mistrz Za-

konu krzyackiego, zobowizuje si ustpi Polsce ziemi brze-

sk i dobrzysk. — O. AKP.: D. Dog. IV. str. 53 nr. 56,

z myln dat 1334.

31. 1337, 10 marca, Inowrocaw. Jan czeski ukada

z Kazimierzem W. warunki wydania Polsce ziemi dobrzy-

Balzer O., Skarbiec i archiwum koronne. 39
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skiej oraz miast Brzecia i Inowrocawia. — O. AGW.; D.

KPa nr. 488, Lit. 1. dod. nr. 29.

32. 1337, 11 marca, Pako. Kazimierz W. ks. Wod-
kowi dobrzyskiemu w zamian za ziemi dobrzysk nadaje

ziemi czyck w doywocie. — O. AGW.; D. Dog. IV. str.

56 nr. 59, DKM. str. 247 nr. 71: R. Ryk. 71, z myln dat 1336.

III, 1339. Przeniesienie kilkudziesiciu aktów krzyac-

kich do archiwum koronnego, które jednakowo czciowo
mogy si do przedosta przy innych sposobnociach, bd
to wczeniej, bd póniej (por. I. II, V). O ile nie uwzgldnimy

tych wyjtków, mona si tu doliczy razem 59 aktów, z czego

54 z czasu od koca XII w. do 1338, spisanych u Ryk. str,

61—71 (z wyjtkiem podanych w niniejszym spisie czterech

pod nr. 25, 28, 29 i 32, które do archiwum koronnego do-

stay si pewno bezporednio), a 5 z czasu od 1222—1304,

pominitych u Ryk., ale przechowanych póniej w AKP. Mo-

liwe za wyjtki dotycz aktów:

a. 1222, 5 sierpnia. owicz, zob. I. a.

b. 1228, 23 kwietnia, Brze, zob. I. b.

c. 1228, 4 lipca, koo Pocka, zob. I. c.

d. 1230, b. d. i m., zob. I. d.

e. 1230, b. d. i m., zob. I. e.

/. 1233, 6 stycznia, Serock, zob. I. f.

g. 1234, 9 wrzenia, Spoleto, zob. I. g.

h. 1238, 15 lutego, Gniezno, zob. II. a.

i. 1238, 29 czerwca, Piskowo, zob. I. h.

;'. 1255, b. d., Inowrocaw, zob. I. i.

k. 1257, 4 sierpnia, Wocawek, zob. I. k.

Z. 1257, 17 sierpnia, nad rzek Wel, zob. I. 1.

m. 1263, b. d. Inowrocaw, zob. I. m.

n. 1271, 31 padziernika, Inowrocaw, zob. II. d.

o. 1303, 15 listopada, Toru, zob. V. a.

p. 1304, 14 padziernika, Toru, zob. V. b.

r. 1304, 14 padziernika, Toru, zob. V. c.

s. 1317, 17 lipca, Nieszawa, zob. V. e.
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33. 1339, 15 wrzenia, Warszawa. Sdziowie polubowni,

delegowani przez Stolic apostolsk, wydaj wyrok w sporze

midzy Polsk a Zakonem krzyackim, przyznajcy Polsce

ziemie pomorsk, chemisk, michalowsk, kujawsk i do-

brzysk. — O. AKR; D. Dog. IV. str. 56 nr. 60.

34. 1341, 3 padziernika, b. m. Henryk II landgrabia heski

zeznaje zapis posagowy na rzecz swej córki Adelajdy, z powodu
zalubin jej z Kazimierzem W. — O. AGW.;D. KP. I. nr. 110.

35. 1342, 4 sierpnia, Villa Nova. Klemens VI zatwier-

dza inserowan bull Benedykta XII z 1341, 22 czerwca,

Awinion, zlecajc Zakonowi krzyackiemu zwróci Kazimie-

rzowi W. ziemie kujawsk i dobrzysk oraz zapaci 10000

z. - O. AKP.; D. Dog. IV. str. 66 nr. 61; R. Ryk. 71.

36. 1343, 28 lutego, Pozna. Bogusaw, Barnim i War-
cisaw ks. pomorscy zawieraj z Kazimierzem W. przymierze

zbrojne oraz ukad co do maestwa jego córki z Bogusa-

wem. — O. AKP.; D. Dog. I. str. 568 nr. 1; R. Ryk. 47.

37. 1343, 8 lipca, Kalisz. Kazimierz W. zawiera traktat

pokojowy z Zakonem krzyackim. — O. AKP.; D. Dog. rV.

str. 68 nr. 62, z myln dat: die beati Christiani (4 grudnia) zam.

Chiliani, t. j. Kihani (8 lipca).

38. 1343, 8 lipca, Kalisz. Kazimierz W. przyrzeka Za-

konowi krzyackiemu, i nie bdzie przeciw niemu wspomaga

pogan. — O. BGK.; D. KW. II. nr. 1217.

39. 1343, 8 lipca, Kalisz. Kazimierz W. zapewnia amne-

sy wszystkim mieszkacom Polski, którzy w czasie ostatniej

wojny zbiegli i popierali Zakon krzyacki. — O. BGK.; D.

KW. II. nr. 1218.

40. 1343, 8 hpca, Kalisz. Kazimierz W. zobowizuje si

uwolni wszystkich jeców, pojmanych w czasie wojny z Za-

konem krzyackim. — O. BGK.; D. KW. H. nr. 1219.

41. 1343, 8 lipca, Kahsz. Kazimierz W. przyrzeka Za-

konowi krzyackiemu zadouczynienie za wszystkie szkody,

wyrzdzone mu przez zoczyców z ziem polskich. — O. BGK.;

D. KW. II. nr. 1220.

39*
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42. 1343, 8 lipca, Kalisz. Biskupi polscy stwierdzaj, i
Kazimierz W. ustpi Zakonowi krzyackiemu ziemie pomor-

sk, michaowsk i chemisk. — O. AKP.: D. Dog. IV. str.

69 nr. 64.

4j5. 1343, 8 lipca, Kalisz. Panowie wielkopolscy i ku-

jawscy przyrzekaj Zakonowi krzyackiemu odmówi poparcia

Kazimierzowi W., na wypadek, gdyby zerwa pokój z Zako-

nem. — O. BCK.; D. Dog. IV. str. 70 nr. 65, KW. II. nr. 1221.

44. 1343, 15 lipca, Kraków. Miasta Kraków, Sando-

mierz i Scz z rozkazu Kazimierza W. porczaj Zakonowi

krzyackiemu dotrzymanie zawartego przez Polsk pokoju. —
O. AGW.: D. KR I. nr. 111, KKr. I. nr. 238.

45. 1343, 20 lipca, Toru. Biskup i zakony pruskie

zrzekaj si wobec Kazimierza W. roszcze o wynagrodzenie

krzywd i szkód, spowodowanych ubieg wojn polsko-krzy-

ack. — O. AKP.; D. Dog. W. str. 70 nr. 66.

IV. 1343 lub póniej. Przeniesienie piciu aktów z archi-

wum miasta Wschowy, a mianowicie:

a. 1290, b. d. i m. Henryk III gogowski mienia pewne

posiadoci z miastem Wschow. — O. AGW.; D. Stroncz.

nr. 19, KW. II. nr. 663; R. Ryk. 51.

h. 1310, 12 grudnia, Gogowa. Henryk modszy gogowski

sprzedaje miastu Wschowie 12 jatek, ani i las po-

blizki. — O. AGW.: D. Stroncz. nr. 23, KW. H. nr. 936;

R. Ryk. 52.

c. 1325, 17 lutego, Reichenbach. Przemys gogowski

zatwierdza miastu Wschowie posiadanie 2 mynów i pa-

stwisk. — O. AGW.; D. KW. U. nr. 1048; R. Ryk. 52.

d. 1332, 15 grudnia, Stynawa. Jan gogowski daje mia-

stu Wschowie pewne przywileje w zakresie sdownictwa.

—

O. AGW.; D. Stroncz. nr. 30, KW. E. nr. 1122; R. Ryk. 52.

e. 1339, 9 czerwca, Wschowa. Konrad gogowsko-ole-

nicki zatwierdza sprzeda wsi Steinwere na rzecz miasta

Wschowy. — O. AGW.; D. Stroncz. nr. 32, KW. U. nr.

1190; R. Ryk. 52.



Wykaz aktów archiwum koronnego 613

4t). 134-6, 15 lutego, Bytom. Wodzisaw bytomski za-

wiera ukad z Kazimierzem W. w sprawie nieprzyjmowania

i nieprzechowywaiiia nieprzyjació knjlestwa. - O. AKP.;

D. Dog. I. str. 538 nr. 3; R. Ryk. 52.

47. 1346, 5 wrzenia, Pyzdry. Konrad starosta wrocawski

imieniem Jana czeskiego i jego synów Karola i Jana zawiera

rozejin z Polsk. - O. Xi\.V.: D. Dog. 1. str. 5 nr. 5; R. Ryk. 52.

48. 1349, 14 czerwca, Trzsacz. Kazimierz W. okrela

granice midzy Wielkopolsk i Kujawami z jednej, a podle-

gajcemi Zakonowi krzyackiemu ziemiami pomorsk i che-

misk z drugiej strony. — O. AGW.; D. KP. II, ru\ 500.

49. 1349, 23 lipca, Malborg. Henryk Dusmer W. Mistrz

Zakonu krzyackiego stwierdza ukad z Kazimierzem W. co

do rozgraniczenia dzieraw królestwa polskiego z ziemiami

zakonnemi pomorsk i chemisk. — O. AKP.; D. Dog. IV.

str. 71 nr. 67, KW. II. nr. 1290.

50. 1350, 13 lipca, Pyzdry. Miasta Pozna, Kalisz i Py-

zdry zawieraj konfederacy w sprawie cigania zoczyców. —

-

O. BCK.; D. KW. 111. nr. 1302.

5 1 . (1352) b. m. i d. Jawnuta i inni ksita litewscy zawie-

raj dwuletni rozejm z Kazimierzem W. — O. AGW.; D. Stroncz-

nr. 90; R. Dani. I. nr. 361 i 362, pod myln dat 1340.

52. 1352, 19 czerwca, Kraków. Kazimierz W. wydaje

ordynacy o zwoeniu dziesiciny przez kmieci dyecezyi kra-

kowskiej. — O. AKK. 1--'; D. KK. i. m\ 195.

53. 1352, 2 wrzenia, Pozna. Rycerstwo wielkopolskie

zawiera konfederacy. — O. AGW.; D. Racz. nr. 93, KW.
III. nr. 1313; K. Ryk. 276.

54. 1355, 24 stycznia, Buda. Ludwik wgierski w za-

mian za uznanie swych praw do nastpstwa wydaje wielki

przywilej ziemski dla Polski. — O. BCK., AKK '^-^-] D. KW.
III. nr. 1328, KK. I. nr. 201.

55. 1355, 1 wrzenia, Kraków. Janusz kanclerz kra-

kowski transumuje trzy akty Ludwika wgierskiego, jeden

z 1355, 24 stycznia. Buda, zeznajcy dug wobec Kazimierza
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W., drugi z 1355, 25 stycznia, Buda, nadajcy kupcom pol-

skim prawo wolnego dowozu soli do Saros, i trzeci z 1355,

24 stycznia. Buda, zapewniajcy Kazimierzowi W. pomoc

zbrojn przeciw Litwinom. — O. AKP.: D. Dog. I. str. 37

nr. 1; R. Byk. 20.

56. 1355, 27 grudnia, Kalisz. Ziemowit III mazowiecki

stwierdza, i otrzyma w lenno od Kazimierza W. Warszaw,
Sochaczów, "Wiskitki, Ciechanów, Nowygród. Nowydwór. oraz

Czersk, Baw, Liw i Gosty wraz z przyleglemi terytoryarai.

—

O. AGW.; D. Stroncz. nr. 36, DIvM. str. 328 nr. 38; R.

Ryk. 342.

57. 1355, 27 grudnia, Kalisz. Ziemowit HI mazowiecki

stwierdza, i otrzyma od Kazimierza W. na przecig trzech

lat Zakroczym i Wizn wraz z przylegemi terytoryami. —
O. AGW.; D. Stroncz. nr. 35, DKM. str. 327 nr. 37.

58. 1356, 23 kwietnia, Praga. Karol IV transumuje na

prob Kazimierza W. dwa akty Ludwika wgierskiego, oba

z daty 1353, 27 maja, Buda, moc których Ludwik w swo-

jem i Kazimierza W. imieniu zrzeka si na rzecz Karola W:
w jednym praw do ksistw widnickiego i jaworskiego, w dru-

gim praw do Byczyny i Kruczborku, w zamian za ustpstwo

ziemi pockiej na rzecz Polski. — O. AGW.: D. KMaz. nr. 74;

R. Ryk. 342.

59. 1356, 17 wrzenia. Awinion. Innocenty VI wzywa
arcybiskupa gnienieskiego i jego sufraganów, aeby wspo-

magali Kazimierza W. w odpieraniu napadów litewskich. —
O. AKK.: D. KK. I. nr. 207.

60. 1356 (akcya) lub 1365. 5 padziernika (spisanie),

Kraków. Ksigi prawa magdeburskiego, zoone w archiwum

koronnem przy sposobnoci wydania przywileju urzdzenia

sdu prawa niemieckiego na zamku krakowskim. — O. (?)

BJK. sygn. PP. III. 8; W. w tyme przywileju, SPPP. I. 207.

61. 1357, 28 kwietnia, Kraków. Janusz kanclerz kra-

kowski transumuje dwa akty Ludwika wgierskiego, jeden

z 1350, 4 kwietnia, Buda, w sprawie ustpienia Rusi Kazi-
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mierzowi W. w doywocie, i drugi z 1355, 13 kwietnia, Buda
w sprawie upowanienia matlci swej Klbiety do odebrania

hoMu od stanów polskich w Sczu 22 kwietnia 1355, oraz do

zatwierdzenia tame zobowiza, przyjtych dawniej wobec
Polski. — O. AMM.; D. Proch. 30.

62. 1357, 27 wrzenia, Kraków. Janusz kanclerz kra-

kowski transumuje akt panów wgierskich z 1355, 30 kwie-

tnia, Scz (Zadoch), w sprawie dochowania ukadów midzy
Ludwikiem wgierskim a Kazimierzem W. w przedmiocie na-

stpstwa na tron polski. — O. A KI*.; K. AKK.; D. Dog. I.

str. 38 nr. 2, KK. I. nr. 202 i 211; R. Ryk. 21, z myln
(z aktu transumowanego wzit) dat 1355.

63. 1358, 16 lutego, Sieradz. Mako Borkowic woje-

woda poznaski skada Kazimierzowi W. przysig wierno-

ci. — O. AGW.; D. Racz. nr. 97, KW. ffl. nr. 1377.

64. 1359, 12 lutego, Brze. Ziemowit III mazowiecki,

stwierdza warunki ugody, za porednictwem Kazimierza W.
awartej przez si z sw stryjenk Elbiet, wdow po Wakuz
pockim, ksin wyszogrodzk. — O. AGW.; D. KP. I. nr. 122>

65. 1360, i marca, Pozna. Kazimierz W. zawiera ukad

z Jarosawem arcybiskupem gnienieskim w sprawie dzie-

sicin w Wielkopolsce. — O. BCK.; D. KW. HI. nr. 1416.

66. 1360, 26 lipca, Norymberga. Karol IV przyrzeka

Kazimierzowi W., e u Stolicy apostolskiej nie bdzie dziaa

o wyczenie biskupstwa wrocawskiego z pod zwierzchnictwa

metropolity gnienieskiego. — O. AKP.: D. Dog. I. str. 538

nr. 14.

67 m. 1361, 6 listopada, Wieliczka. Jarosaw arcybi-

skup gnienieski wydaje arbitracy w sporze midzy Bo-

dzant biskupem krakowskim a Kazimierzem W. o opat
dziesicin i o interdykt kocielny w dyecezyi krakowskiej. —
O. AKK.; D. KK. I. nr. 225.

68. 1364, 20 stycznia, Pozna. Kazimierz W. stwierdza,

e obwiniony o zbrodnie, midzy innemi o zdrad kraju, S-
dziwój kasztelan nakielski owiadczy gotowo oczyszczenia
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si. — O. AGW.; D. KP. II^ nr. 519, KW. III. nr. 510: R.

Ryk. 389.

69. 1364, 8 maja, Kraków. Ludwik wgierski wydaje

akt w przedmiocie warunkowego zrzeczenia si przyznanych

sobie praw do nastpstwa na tron polski na rzecz potomstwa

Kazimierza W. — O. AMM.: D. Proch. 33; R. Ryk. 21.

V. 1364 lub póniej. Przeniesienie kilku aktów z archi-

wum ksit kujawskich modszej (Ziemomysowej) hnii, które

jednak czciowo mogy si dosta do archiwum koronnego

take w r. 1339 (por. III); a mianowicie;

a. 1303, 15 Ustopada, Toru. Leszko kujawski zastawia

Zakonowi krzyackiemu ziemi michaowsk. — O.

AGW.; D. Stroncz. nr. 21, DKM. str. 236 nr. 62; R. Ryk.

68 z myln dat 1304; zob. te DI. o.

b. 1304, 14 padziernika, Toru. Leszko kujawski za-

stawia Zakonowi krzyackiemu ziemi michaowsk.

—

O. AGW.; D. Dog. IV. str. 36 nr. 44, Stroncz. nr. 22,

DKM. str. 238 nr. 64; R. Ryk. 68; zob. te III. p.

c. 1304, 14 padziernika, Toru. Konrad Sack, W. Mistrz

Zakonu krzyackiego, stwierdza zastaw ziemi michaowskiej,

dokonany przez Leszka kujawskiego. — O. AGW.; D.

Dog. IV. str. 37 nr. 45, DKM. str. 237 nr. 63; zob. te III. r.

d. 1311, 22 hstopada, Inowrocaw. Gerward biskup wo-
cawski zawiera ugod z Przemysem i Kazimierzem

kujawskimi z powodu wyrzdzonych biskupstwu szkód

i zwalnia obu ksit od rzuconej kltwy. — O. AGW.;
D. KP. II2 nr. 472; R. Ryk. 322.

e. 1317, 17 lipca, Nieszawa. Leszko kujawski sprzedaje

Zakonowi krzyackiemu ziemi michaowsk. — O. AGW.;
D. Dog. rV\ str. 41 nr. 49, Stroncz. nr. 26, DKM. str.

241 nr. 67; R. Ryk. 69; zob. te ffl. s.

/. 1318, 11 czewca, Inowrocaw. Panowie kujawscy

stwierdzaj umow dziedziczenia, zawart midzy Prze-

mysem a Kazimierzem kujawskimi. — O. AGW.; D. Lei.

str. 183 nr. 23; R. Ryk. 323.
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g. 1319, 1 sierpnia, Kinsdorf. Piotr z Neuenburga po-

wiadcza umow, zawart midzy Leszkiem i Przemysem
kujawskimi. — O. AGW.; D. Stroncz. nr. -11, DKM. str.

243 nr. 68; R. Ryk. 323.

h. (moe) 1343. Klasztor Premonstrantek pockich zobo-

wizuje si nie pozbywa wsi Ostrows i Dymce bez

przyzwolenia Kazimierza gniewkowskiego. — O. AGW.;
D. KP. \\ nr. 492; R. Ryk. 328.

70. 1365, 22 lipca, Kraków. Dobrogost, Arnold, Ulryk

i Rartold, panowie na Drezdenku, stwierdzaj, i grody Santok

i Drezdenko otrzymali w lenno od Kazimierza W. — O.

AGW.; D. KW. III. nr. 1545; R. Ryk. 42.

71. 1365, 7 wrzenia, Pyzdry. Kazimierz W. daje Ka-
liszowi prawo szukania praw tylko u siebie i zarzdza, i
skazani tame za zbrodnie maj by wywoani take w in-

nych miastach, biorcych prawo z Kalisza. — O. BGK.; D.

KW. III. nr. 1549.

72. (1366j, b. m. i d. Olgierd W. ksi i inni ksita
litewscy zawieraj traktat pokojowy z Kazimierzem W. —
O. AKP.; D. Czucz. Kwart. Hist. IV. 513; R. Dani. I. 132.

73. 1366, 23 kwietnia, Praga. Karol IV, inserujc dwa
swoje przywileje dawniejsze dla kocioa ryskiego w przed-

miocie zatwierdzenia jego posiadoci i dawniej nabytych praw,

jeden z 1356, 1 wrzenia, Praga, i drugi z 1360, U czerwca,

Praga, wzywa królów Danii, Szwecyi, Norwegii i Polski oraz

ksit szczeciskiego i meklembnrskiego, eby tych przywi-

lejów strzegU i bronili. — O. AKP.; D. Dog. V. str. 75 nr. 55;

R. Ryk. 118.

74. 1369, 14 lutego. Buda. Ludwik wgierski zawiera

ukad z Kazimierzem W., zatwierdzajcy dawniejsze umowy
midzy Polsk a Wgrami, oraz zapewniajcy wzajemn po-

moc obu wadców. — O. AKP.; D. Dog. I. str. 39 nr. 3;

R. Ryk. 21.

75. 1369, 13 kwietnia, owicz. Stanisaw biskup pocki
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ustpuje Kazimierzowi W. 58 wók ziemi koo Pocka. — O.

AGW.: D. KMaz. nr. 86: R. Ryk. 334.

76. 1369, 25 czerwca, Kraków. Piotr biskup lubuski

uznaje Kazimierza W. patronem katedry lubuskiej. — O.

AGW.; D. Dog. I. str. 594 nr. 2, KW. HI. nr. 1613; R. Ryk. 72.

77. 1374, 21 sierpnia, b. m. (Kalisz). Miasto Kalisz przy-

rzeka wierno Ludwikowi i jego potomstwu. — O. AGW.;

D. KW. III. nr. 1707; R. Ryk. 297.

78. 1374, 21 sierpnia, Kalisz. Miasta Stawiszyn i Ko-

nin przyrzekaj wierno Ludwikowi i jego potomstwu. —
O. AGW.: D. KW. HI. nr. 1708.

79. 1374, 17 wrzenia, Koszyce. Ludwik wydaje wielki

przywilej ziemski na rzecz stanów polskich. — O. BCK.; D.

as. 40, VL. I. 55, KW. m. nr. 1709; R. Ryk. 176.

80. 1381, 30 listopada, Kraków. Ludwik, zwalniajc po-

siadoci biskupstwa poznaskiego od dawniejszych ciarów,

okrela w zamian wysoko anowego. — O. BCK.; D. KW.
III. nr. 1795.

81. 1382, 27 listopada, Radomsko. Panowie i rycer-

stwo wielkopolskie zawieraj konfederacy. — O. BCK.; D.

Przy. 6, VL. L 58, KW. HI. nr. 1804; R. Ryk. 176.

82. 1383, 18 stycznia, Pyzdry. Panowie i rycerstwo

wielkopolskie przyrzekaj wierno Maryi, starszej córce Lu-

dwika. — O. BCK.; D. KW. HI. nr. 1807.

83. 1385, 14 sierpnia, Krewo. Jagieo wielki ksi
htewski, zabiegajc o rk królowej Jadwigi, przyrzeka przy-

jcie chrztu i poczenie Litwy z Polsk. — O. AKK.;

D. CE. Ii nr. 3.

VI. W rónych latach przedjagielloskiej doby mohwe
pozatem uzupenienia aktami z grupy przygodnego materyau

archiwalnego.

Uzupenienie do nrów 54 i 62. Z zestawie na-

szych na str. 367 n. okazao si, e przywilej budziski Lu-

dwika z 1355, oraz spisany r. 1357 transumpt dokumentu pa-
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nów wgierskich z 1855, w chwili wyodrbnienia archiwum

koronnego ze zbiorów katedralnych krakowskich, znajdoway

si w teme archiwum jako przynaleny do skadnik, kady
w dwu egzemplarzach; i e dopiero przy wyodrbnieniu roz-

dzielono je w ten sposób, i po jednym egzemplarzu obu tych

aktów pozostawiono w archiwum kapitulnem, a drugie egzem-

plarze przeniesiono do wyodrbnionego ai'chiwum koronnego.

PodkreUlimy przytem, e s to jedyne stwierdzi si dajce

przykady tego rodzaju dwoistoci aktów w samem archiwum

koronnem; w^e wszystkich bowiem innych wypadkach, gdzie

tak dwoisto wykazuje dzisiejsze archiwum kapitulne kra-

kowskie, egzemplarze rozdzielaj si w ten sposób, i jeden

uzna trzeba za przynaleny do archiwum koronnego, drugi

za do archiwum kapitulnego. Szukajc przyczyn tego zjawi-

ska, wyrazilimy przypuszczenie, e oprócz jednego egzem-

plarza obu aktów, przeznaczonego do zachowania w archi-

wum koronnem, pozosta tutaj mogy drugie egzemplarze Lu-

dwikowe, a to w tym sposobie, e albo Ludwik, dla jakich-

kolwiek przyczyn, nie podj sw^oich egzemplarzy, albo te,

e je wprawdzie podj, ale póniej, kiedy odziery rzdy po

Kazimierzu W., poleci je zoy w archiwum krakowskiem.

W ten sposób dwoisto, w chwih wyodrbnienia istniejca,

da si usprawiedliwi stosunkowo najatwiej. Rozumielimy

dobrze, e trafno tego domysu, w jakimkolwiek z obu al-

ternatywnych jego ksztatów, zalee bdzie przedewszystkiem

od stwierdzenia, e egzemplarze obu aktów nie znajduj si

przechowane w archiwum pastwowem wgierskiera. W chwili,

w której by spisany i drukowany ten ustp, nie mielimy

jeszcze monoci sprawdzi tego szczegóu. Ostatnio otrzyma-

limy wiadomo, e p. dr. Jan Dbrowski, zasuony badacz

wzajemnych stosunków polsko-wgierskich, ukoczy wanie,

z ramienia Akademii Umiejtnoci, systematyczne poszukiwa-

nia za zoonymi w archiwum pastwowem wgierskiem do-

kumentami, odnoszcymi si do dziejów Polski w wiekach

rednich, i e wanie przystpi do druku odszukanych tame



620 Dodatki

zabytków, które niebawem uka si na widok publiczny.

Zwrócilimy si tedy do p. dra Dbrowskiego z prob o wia-

domo, czy w teme archiwum znalazy si egzemplarze obu

aktów z 1855 i 1357. P. dr. Dbrowski zawiadomi! nas, e
ich tam nie zdoa odszuka, mimo e na te akty szczególn

mia zwrócon uwag. Stwierdzenie tego szczegóu, za które

askawemu informatorowi gorc wyraamy wdziczno, przy-

nosi powane poparcie poprzedniego naszego domysu, a co

najmniej usuwa wtpliwoci, jakie mogy si nastrczy co-

do jego zasadnoci, dopokd kwestya ta odnonie do archi-

wum wgierskiego nie bya wyjaniona.

Uzupenienie do n r ó w III. a—f (I. a— f). Wiado-

mo, e czciowo ju Perlbach, »Die illtesten preussichen

Urkunden kritiseh untersucht«, Altpr. Monatschr. X. 609 n.

t »Preussisch-polnische Studien« I. 148 n., a ostatecznie K-
irzyski W., »O powoaniu Krzyaków przez ks. Konrada«,

Rozpr. Akad. Umiej., Wydz. hist.-filoz. S. II, XX. 125 n. wy-

kazali, i wszystkie te dokumenty (razem sze) s podro-

bione. Powany szkopu w przyjciu tego pogldu stanowia

okoliczno, e wszystkie one mieszcz si w zbiorach archi-

wum koronnego w oryginale; bo i jake objani, eby w sa-

mej Polsce takie falsyfikaty, uwaczajce jej interesom, mona
byo skada w archiwum pastwowem? Wykazany na str.

250 n. szczegó, e naleay one do materyau dowodowego,

przedstawionego przez Krzyaków samych w procesie

z 1339, który dopiero potem, oczywicie bez badania auten-

tycznoci, zoono w a,rchiwum koronnem, usuwa i ten szko-

pu w zupenoci. Akty te zaUczy tedy naley niewtpUwie

do dziau III. nie I.



V.

Wykaz synoptyczny rozmieszczenia aktów archiwum ko-

ronnego z doby przedjagielloskiej, dostosowany do po-

przedniego spisu.

1 Data

Akty

zostawione

w

AKK.

Akty
odr

o o K.

przeniesione do wy-

Wzmianki

lub

inne

przechowanie

Akty

uwzgld.

w

inw.

1682

c
zoenia

aktu

w

arch.

kor.

3

i

1

Dnionego arch. kor.

zachowane dzi w

AGW. BCK. AMM.

Pocz. XIII w. 1

1221-1224 2

31227

1228 4

1228 5

1247 6

71253

1254 8

1255 9

1255 10 10

1255 11

1256 12

1256 13

1256 14

1256 15

1256 16
1

1257 17

1258 18
1

1

1291 19
i 1

1



622 Dodatki

1 Data a
o

h
1
Akty przeniesione do wy-

Wzmianki

lub

inne

przechowanie

Akty

uwzgld.

winw.

1682

c

o

zoenia
aktu

w

arch.

kor.

_2

'a
a

1 r

powiad-

czone

2

w

AKP.

.Sbnionego arch. kor.

zachowane dzi w

AGW. BCK. AMM.

"a?

O -b
cc ::u,

t-i

3

1222 1. a III. a

1228
1

1. b R. III. b

1228
!

I. c R. III. c

1230 1 I. d
1

R- m. d

1280
1

I. e ! R.
1

III. 6

1233 i
' I. f

1
R. III. f

1234 I. g i R. III. g

1238 I. h
!

R- II . i

1255
! I. i

1

1
III. j

1257 ! I. j 1

11. c

1257 i

I. k 1 R. III. k

1257 I. 1 III. 1

1263 I. m R. III. m
1273 I. n n. e

1278 1.0
i

.R. II. f

1314

lub

póniej,

albo

cz,

wczeniej.

1238 II. a R. III. h

1257 11. b

1257 i 11. c I. j

1271 II. d ni. n

1273
1

II. e I. n

1278
1

II. f
i

^• . o

1294 II. g

1298 11. h

1298
i

11. i

1298 11.
j

1302
;

II. k

1
1 1 1



Wykaz synoptyczny aktów 623

1 Data
o;

o

?S tai

i Akty przeniesione do wv-

Wzmianki

lub

inne

przechowanie

1

1

zoenia
aktu

w

arch.

kor.

RS

'c

>>

odrbnionego arch. kor.

1'H <u^ 1 zachowane dzi w

>-

<

powij czon

w

AK 1

AGW. BCK. AMM.

1 u
o
Oh

1314 20

1326 21

1330 22

1331 23

1332 24

1334 25 R.

1334 26

1334 27

1335 28 R.

1336 29 R.

1337 30 i

1

1337 31

1337 32
1

R

1339

a

czciowo

moe

wczeniej

lub

póniej.

1222 III. a
! !

I- ^
1

1228 III. b R.
1

I.V|

1228

1230

III. c R. I. c

III. d R.

1230 III. e R. I. e

1233 III. f R. I. f

1234 III- g R.

R.

I. g

II. a1238 III. h

1238 III. i R I. h

1255 III. j. I. i

1257 III. k R. I. k

1257
1

III. I I. 1

1
'

1



624 Dodatki

1 Data c Akty przeniesione do wv-

Wzmianki

ub

inne

przechowanie

<U'00
"O

C

O
CU

zoenia
aktu

w

ar

eh.

kor.

ci

'S
ci

N

<

odrbnionego arch kor.

powiad-
czone

w

AKP.

zachowane dzi w

AGW. BCK. AMM.

SI ~
o a^

o 3
,

'75 '

rt -X
o

o; sj

?o ^
co ^

1263 III. m R. I. m
1271 III. n n. d

1303
1
III.

1

R. V. a

1304 III. p R. V. b

1304 III. r

III. s

V. c

1317 R. V. e

Kon. XII
w.—1338 nadto 43 aktów krzyackich. 1

1339 33

1341 34

1342 35 R.

1343 36 R.

1343 37

1343 38

1343 39

1343 40

1343 41

1343 42

1343 43

1343 44

1343 45

'o?

co'1

CO o,

3

1290 IV. a R.

1310 IV. b R

1325 IV. c R.

1332 IV. d. R.

1339 IV. e R.

k



Wykaz synoptyczny aktów 625

1
Data

OJ

Akty przeniesione do wy-

Wzmianki

lub

inne

przechowanie

'^00
bOCO

< "

o
Cu

zoenia aktu

w

arch.

kor.

3

osawi

AKK.

odrbnionego arch. kor.

powiad-
czone

w

AKP.

zachowane dzi w
C >

<
AGW. BCK.

1
AMM.

1

1346 46 • 1

1346 47
i

R.

1349 48

1349 49 »

1350 50

1352 51

1352 52
1

1352 1

1

53 R.

1355
1

54
i !

^
1355 55 R.

1355
1

56 R.

1355
1

57

R.1356 1
58

1356 1 59

1356-1365 60(BJK)

1357
1 61

1357 62 62
i

R.

1358 63

1359
j

1

64

1360 65

1.M60 66

1361 67 9

1364 68 R.

1364 1

1

69"*"
R.

Balzer O., Skarbiec i archiwain koronne. 40



626 Dodatki

I

Data c
o

'k

<

Akty przeniesione do wv-

Wzmianki

lub

inne

przechowanie r.

2 te

a
c

zoenia
aktu

w

arch.

kor.

_3

'c
ca
'O
>-

odrbnionego arch. kor.

powiad-
czone

w

AKP.

zachowane dzi w

AGW. BCK. AMM.

1364

lub

póniej,

cz,

moe

1339.

1303 V. a R. III.

1304 V. b R. III. p

1304 V. c III. r

1311

1317

V. d R.

V. e R. III s

1318 V. f R.

R.1319 V. g

1343 V. h R.

1365 70 R.

1365 71

1366 72

1366 73 R.

1H69 74 R.

1369 75 R.

1369 76 R.

1374 77 R.

1374 78

1374 79 R.

1381 80

1382 81 R.

1383 82

1385 83

W rónych. latach moliwe uzupenienia materyalem
]
)rzygodnym.

1 '

O










